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Traçando o rumo

> editorial: João Delgado
Tempos conturbados, o ato eleitoral e uma participação significativa e simbólica!
O tempo corre a passos largos e a nossa Mútua dos Pescadores encaminha-se rapidamente para o seu octogésimo
aniversário. A um ano de atingirmos essa importante efeméride, os seus cooperadores deram a melhor resposta tendo
em conta o seu fortalecimento e o reconhecimento do seu
papel insubstituível ao serviço do setor marítimo em Portugal
– uma participação eleitoral muito significativa!
Os tempos obrigavam a todos os cuidados e os mesmos foram integralmente cumpridos. O dilema entre ficar em casa
e garantir a participação nas eleições, que visavam eleger
os órgãos sociais para o quadriénio de 2021-24, era uma
realidade objetiva. Os receios eram muitos e legítimos, mas
a vontade de ter uma palavra a dizer, a força e o significado
que um voto tem para cada um de nós, obrigou-nos a dizer
– presente!
Os cooperadores da Mútua não faltaram à chamada e por
todo território nacional, facto que assume uma particular importância simbólica num período tão difícil para todos. Ao
longo da história da Mútua é verdade que não aconteceram
muitas convulsões, mas sempre que com elas se confrontou,
independentemente do motivo que as despoletou, os seus
membros sempre a souberam defender, sempre a conseguiram colocar no rumo certo para que hoje ainda possamos
falar numa cooperativa que continua, e continuará, ao serviço dos seus cooperadores, das suas comunidades e dos interesses do país marítimo que temos e que queremos que se
reforce.
As 27 mesas de voto dispersas pelo território nacional receberam mais de um milhar de votos, sendo que 947 foram
considerados válidos. Os resultados eleitorais confirmam a
Mútua dos Pescadores como uma grande associação ligada
ao mar e às suas gentes, às águas interiores não marítimas e
a quem delas depende ou delas faz o seu espaço privilegiado
de lazer, aos ativistas do movimento cooperativo e social – a
todos eles, que se envolveram de diversas formas neste processo eleitoral, se deve esta vitória da democracia, do cooperativismo, da participação voluntária numa estrutura que é
preciso valorizar e defender!
Estes resultados não foram, de modo nenhum, obra do acaso! A “capilaridade” demonstrada pela Mútua dos Pescadores
que a “pontilha” pela vasta costa nacional, o seu prestigio
institucional, as “raízes” fundas que a ligam à realidade concreta da vida das pessoas, resultam desta caminhada percorrida por milhares de homens e mulheres que tanto deram de
si por sentirem a valia de ter uma estrutura idónea, que não
foge às suas responsabilidades quando tem que agir em conformidade e que atua com a mesma determinação e justeza
quando os interesses da generalidade dos seus cooperadores
são de alguma forma postos em causa.
No horizonte do Conselho de Administração da Mútua dos
Pescadores estará sempre bem presente que uma cooperativa visa, em primeira e última análise, defender e ajudar a
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resolver as necessidades económicas, sociais e culturais dos
seus cooperadores e das suas comunidades – assim temos
feito e assim continuaremos a atuar! Foi por isso, e para isso,
que fomos eleitos.
Para dar cumprimento a esta prática de grande proximidade
às comunidades, para melhor percebermos as dificuldades
que atravessam, já foram retomadas as reuniões presenciais
com os membros dos Conselhos Regionais por todo o país.
A equipa, os resultados e os desafios
Foi com grande satisfação que na preparação das listas sentimos que podíamos continuar a contar com o contributo da
esmagadora maioria dos membros dos órgãos sociais da Mútua dos Pescadores em exercício no último mandato. A sua
ligação à cooperativa e as respostas que a mesma tem vindo
a dar em contextos socioeconómicos particularmente adversos contribuíram para reforçar, ainda mais, esses laços de
identificação e pertença.
A saída, por sua vontade, de dirigentes históricos, foi equilibrada com a entrada de novos membros que possam garantir
uma renovação “suave” e estruturada da organização. É com
esta confiança “contaminada” pelo conhecimento e experiência que nos transmitiram, e com a entrada sempre “larga de
horizontes” e de esperanças várias trazidas pelos mais novos
que encaramos mais um mandato com o sentido de missão e
responsabilidade que nos é reconhecido.
Convictos de que faremos tudo para fortalecer a Mútua dos
Pescadores nos mais diversos domínios da sua atuação, esta
é uma equipa preparada para construir coletivamente o futuro da organização, reforçando simultaneamente a confiança
que temos no comité de gestão e na sua responsável, Dr. Ana
Teresa Vicente, que asseguram a gestão quotidiana da vida
nossa cooperativa.
Têm sido estas equipas, estas linhas de gestão política, estratégica, as opções tomadas no dia a dia e o enorme esforço
dos trabalhadores e dirigentes da nossa estrutura que a tem
conduzido aos excelentes resultados dos últimos anos. Não
fora a coesão, alinhamento e sintonia dos vários “elos” desta
“corrente”, e os resultados do último ano, mergulhado no
contexto que sabemos, e as quedas de produção poderiam
atirar a Mútua do Pescadores para resultados negativos. As
perdas inevitavelmente aconteceram, no entanto devemos
considerar uma perda de produção de 5% como uma perda
residual, face ao “furacão” que se antevia. Ainda assim, e
não obstante a perda referida, a mesma não impediu que
outras variáveis pudessem conferir equilíbrio à gestão e conduzissem a Mútua a mais um ano muito bom, com excelentes
resultados positivos.
A pesca, o mar e o futuro
Os resultados alcançados nunca seriam possíveis sem o contributo das atividades mais relevantes para a Mútua, designadamente a pesca profissional que, por ter essa vertente
estratégica de abastecimento de pescado às populações,
Revista Marés

N otícias
nunca parou de laborar, apesar dos receios e cuidados redobrados que foi necessário adotar. No entanto, o ano não
foi positivo em termos de rendimentos para os pescadores e
empresas de pesca.
Os dados estatísticos do INE espelham na frieza dos números
aquilo que foram os resultados da pesca no último ano. Reduzir a vida das comunidades piscatórias e das suas gentes a
números, gráficos de linhas, colunas ou pontos, constitui-se
sempre como um exercício fotográfico momentâneo, fixado
no tempo, insuficiente para analisar realidades muito mais
complexas, estratificadas em camadas sobrepostas, a que
nenhuma combinação numérica será capaz de algum dia refletir na sua verdadeira dimensão. Ainda assim, são sempre
indicadores importantes quando encarados como ponto de
partida para as diferentes análises possíveis.
As estatísticas da Pesca de 2020 revelam que houve uma entrada de 707 novos profissionais no setor. O número total de
pescadores, no final do referido ano, era 15324. No entanto,
a sazonalidade que se faz sentir atualmente no setor, faz-nos
crer que grande parte destes profissionais encara cada vez
mais a pesca como uma atividade complementar, consciência
para a qual os constrangimentos colocados a alguns segmentos da pesca muito têm contribuído.
Estavam licenciadas para a atividade, em 2020, 3880 embarcações, sendo que 86% das mesmas tinham menos de
10 metros. Estes dados tipificam a esmagadora maioria das
unidades de pesca que temos, uma pesca profundamente
artesanal, inculcada nas comunidades, que garante o seu
abastecimento de pescado e que deve ser a todo o custo
protegida. Há que salientar que as embarcações licenciadas
correspondem apenas a 50,3% da totalidade das embarcações registadas na frota de pesca nacional. Cumpre-nos indagar, com estranheza, o que é feito dos restantes 49,7%
das embarcações? Estão obsoletas? Quais as razões da sua
inoperacionalidade? Que setor temos hoje, de facto?
Por outro lado, 2020 foi o ano em que se descarregou menos pescado fresco e refrigerado nas lotas nacionais (110454
ton.) desde que há registos (1969). A Pandemia que obrigou algumas embarcações a parar poderá explicar uma parte
desta diminuição, as falhas de cavala, carapau, biqueirão e
as limitações à sardinha explicam outra parte, mas não explicam tudo! Certo é que continuamos com um “brutal” défice
da balança comercial de produtos da pesca (-1004 milhões
de euros) e sem um reforço da produção nacional não iremos
equilibrar os rácios de cobertura tão cedo!
Por último, importa fazer um alerta para a difícil situação
que enfrenta o setor social e cooperativo que sem ajudas à
sua recuperação não terá condições para e contribuir para a
recuperação das comunidades que servem em todo o país.
Um alerta que se estende às atividades turísticas, e em particular, às marítimo-turísticas. A queda no turismo que a
pandemia arrastou, veio limitar horizontes, projetos e rendimentos atirando muitas micro e pequenas empresas, e os
seus profissionais, para situações de extrema dificuldade. Os
apoios que sempre se reclamaram para o setor da pesca profissional, estendem-se agora também a estas estruturas, da
economia social e das economias regionais de pequena escala que têm conferido coesão social, dinamismo económico,
criação de emprego a comunidades em estado de evidente
transformação.
O futuro do setor marítimo, das micro, pequenas e médias
empresas e do campo social e cooperativo dependerá do conhecimento que tivermos sobre as diferentes realidades e
das respostas que forem dadas em tempo útil às necessidades que são imensas! E neste particular, a Mútua tem feito o
que lhe cabe!
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Falecimento de José Festas

Fotografia: José Carlos Marques / Arquivo Global Imagens

José Festas, ou “Mestre Festas”, como era conhecido pelo
setor da pesca, faleceu no dia 4 de maio, aos 58 anos de
idade, vítima de doença. Era o rosto da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar (APMSHM), que
criou em 2007, instituição sediada em Vila do Conde,
para acompanhar as questões relacionadas com as condições de segurança dos profissionais da pesca. Cruzou-se
com a Mútua nos anos noventa, enquanto pescador, nos
cursos de formação para a segurança que se organizaram
para o setor e continuámos a acompanhar o seu percurso, nomeadamente desde 2010, quando a Associação
Pró-Maior integrou também a Comissão Permanente para
a Segurança dos Homens do Mar, criada nesse ano. José
Festas teve diversas distinções pelo trabalho desenvolvido localmente, e a Associação foi agraciada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o
título honorário da Ordem de Mérito, em 2017.
José Festas deixa um lugar na memória coletiva do setor
das pescas nacionais, muito para além da comunidade
das Caxinas que o viu nascer.
A Mútua dos Pescadores apresenta as suas condolências
à família e à Associação a que presidia.

Nova Marina na Póvoa
de Varzim

Localizada na zona norte do porto, foi inaugurada no dia
1 de maio a nova Marina da Póvoa, que será gerida pelo
Clube Naval Povoense, ambicionando transformar-se na
porta de entrada de excelência da cidade e na sua “sala
de visitas” (citando Paulo Neves, presidente do Clube Naval, ao Jornal Mais Semanário digital, de 1 de maio). O
projeto de requalificação da zona prevê a transformação
dos armazéns de aprestos, construção de equipamentos de restauração e zonas lúdicas. O equipamento, cujo
investimento foi de 4 milhões de euros, está preparado
para receber até 150 veleiros.
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Clube Naval da Horta com novos órgãos sociais

Preparação da época 2021 dos Botes baleeiros

José Eduardo Bicudo Decq Mota tem sido a imagem de marca
do Clube Naval da Horta, reconhecido como o principal Clube
Náutico da região, com uma projeção e uma atividade náutica
sem precedentes na região. Com 6 mandatos enquanto Presidente da Direção, Decq Mota já não se recandidatou ao cargo,
mantendo-se, contudo, no Conselho Geral. A 18 de março a
Assembleia geral do Clube elegeu a nova lista, tendo à frente
Lúcio Rodrigues, ligado ao Clube, com “um importante papel
na estruturação e consolidação” da sua Seção de Natação, e
com um percurso de serviço público. Formado em educação
física, foi antigo diretor da piscina municipal e esteve à frente
do INATEL no Faial. Foi presidente da Junta de Freguesia da
Praia do Almoxarife, ex-deputado regional e municipal e diretor regional da Juventude no último governo de Vasco Cordeiro.

Nova Direção reúne com Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia

NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS:
Mesa da assembleia geral: Eugénio Leal (presidente), Paulo
Salvador (vice-presidente), Olga Marques (secretária) e José
António Figueiredo (secretário).
Conselho geral: Armando Castro, Carlos Fontes, Fernando
Menezes, Hugo Pacheco, João Garcia, Jorge Macedo, José
Decq Mota, Luís Decq Mota, Albertina Medeiros e Pedro Garcia.
Conselho fiscal: Luís Lopes (presidente), Ana Paula Azevedo
(relatora) e Fernando Nascimento (secretário).
Direção: Lúcio Rodrigues (presidente), Inês Sá (vice-presidente), Frederico Soares (vice-presidente), António Costa (tesoureiro), João Morais (secretário), Joana Bulcão (secretária), Nuno
Santos (vogal), Ana Silveira (vogal), Carlos Medeiros (vogal),
Carla Martins (vogal), Rute Matos (vogal) e Nuno Melo (vogal).
O Clube enfrenta dificuldades, como a falta de recursos financeiros para fazer face à degradação de infraestruturas e equipamentos para o desenvolvimento das atividades, mas tem

Clube Naval da Horta

uma situação estável, e a nova Direção está comprometida
“com a enorme importância desportiva e social, quer a nível
local e regional, quer a nível nacional” do CNH, assegurando
que “tudo continuará a ser feito para que esse papel seja mantido e aprofundado”.
A Mútua dos Pescadores deseja à nova equipa do CNH um bom
trabalho em prol das atividades náuticas e do desenvolvimento regional.

Fontes: https://escrevi.blog/tag/jose-decq-mota/ e http://correiodosacores.pt/NewsDetail/ArtMID/383/ArticleID/26937/Jos233-Decq-Mota-termina-longa-liga231227o-como-Presidente-do-Clube-Naval-da-Horta acedido a 25/5/2021
Fotografias no site do CNH - https://www.cnhorta.org/index.php/arquivo/noticiasarq.html# acedido a 26/05/2021
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A tividade Seguradora

Escola de Seguros
Marítimo-turística e Embarcações de Recreio

Retomamos na “Marés” uma rubrica que, enquanto cooperativa de utentes de seguros, nos parece do maior interesse para
os nossos cooperadores, clientes e restantes consumidores.
E nesta edição, perante os sinais de retoma, vamos abordar,
sucintamente, os seguros destinados a duas atividades que
têm sido particularmente fustigadas durante esta dolorosa e
prolongada fase pandémica.
É, pois, importante nesta altura, relembrar ou conhecer, os
principais contornos destes seguros, suas obrigações legais e
garantias.

MARÍTIMO-TURÍSTICA
Para estas embarcações o risco de Responsabilidade Civil é
obrigatório (Decreto-Lei nº. 108/2009, de 15 de maio, republicado pelo DL nº. 186/2015, de 3 de setembro e ainda DL nº.
149/2014, de 10 de outubro).
A citada legislação impõe, igualmente como obrigatórias, as
coberturas de Assistência à embarcação e seus ocupantes
(apenas no estrangeiro) e os Acidentes Pessoais dos ocupantes.
A título facultativo podem ser adicionadas as coberturas de
Danos Próprios: Perda Total; Gastos de Salvamento; Avarias Particulares (encalhe; submersão; incêndio, raio, explosão; abalroamento; colisão; acidentes, incêndio ou explosão
na entrada ou saída, subida ou descida, de docas secas ou
de planos inclinados; incêndio ou explosão durante a estadia;
borrasca, mau tempo e contacto com gelo; danos da natureza; rebentamento de adutores, coletores, drenos, diques e
barragens); Carga e Descarga por grua ou guincho; danos
resultantes do Transporte em Terra, incluindo abatimento de
pontes, túneis ou outras obras de engenharia e aluimento de
terras; Roubo da embarcação e/ou dos acessórios fixos identificados na apólice ou a sua tentativa, desde que precedido de
arrombamento.
Existe uma outra atividade, muitas vezes isolada, mas amiúde associada à marítimo-turística, podendo fazer-se nessas
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circunstâncias os seguros em conjunto – estamos a referirmo-nos à Animação Turística – que também está sujeita aos
seguros obrigatórios de Responsabilidade Civil, Acidentes Pessoais e Assistência no estrangeiro (DL 108/2009,
de 15 de maio, republicado pelo DL nº. 186/2015, de 3 de
setembro).

EMBARCAÇÕES DE RECREIO
Igualmente para as embarcações de recreio, o risco de Responsabilidade Civil é obrigatório, embora sujeito a diplomas legais distintos (DL nº. 93/2018, de 13 de novembro e
Portaria nº. 689/2001, de 10 de julho).
Neste ramo, agora já a título facultativo, é igualmente possível
garantir as coberturas de Assistência à embarcação e seus
ocupantes, e de Acidentes Pessoais dos ocupantes.
Finalmente, os seguros das embarcações de recreio, ainda facultativamente, podem também garantir toda a panóplia de
coberturas de Danos Próprios, que enunciámos acima para
as embarcações de marítimo-turística.

NOTA FINAL
Na página da Internet da Mútua (www.mutuapescadores.pt),
campo “Seguros”, encontra-se informação mais detalhada sobre estes produtos, incluindo as respetivas condições gerais,
especiais e particulares.
Mas, para além disso, a Mútua dos Pescadores, líder nos seguros de marítimo-turística/animação-turística e segurador de
referência nos seguros das embarcações de recreio, fica, desde já, disponível para prestar todos os esclarecimentos adicionais que esta breve apresentação eventualmente suscitar.

Fonte: Noções Gerais de Seguros – Manual de Formação da Mútua dos Pescadores
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Investimentos seguros e sustentáveis na Mútua
ILÍDIO MARTIM, NOVA TRAINEIRA EM MATOSINHOS

O estaleiro Barreto & Filhos da Azurara, em Vila do Conde,
deu à luz mais uma embarcação de pesca que conta com a
proteção da Mútua dos Pescadores. Trata-se da traineira Ilídio Martim, com cerca de 19 metros (6 metros de largura e
2,5 metros de pontal), a única embarcação desta dimensão
em liga de alumínio marítima, dotada dos instrumentos mais
avançados em termos de eletrónica, para a pesca de cerco, de
acordo com o construtor, em declarações à Caxinas TV.
A embarcação teve o seu bota-abaixo no dia 20 de março, na
presença de cerca de duas dezenas de pessoas e entidades
entre as quais as duas “madrinhas” da nova embarcação, a
Presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Maria Neves Salgueiro e a Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde,
Elisa Ferraz. Em declarações à Caxinas TV, a autarca de Vila
do Conde destacou a importância desta nova embarcação no

contexto de dificuldades que se vive, e o mérito do armador,
que embarcou neste enorme desafio, continuando a acreditar
que a pesca tem futuro. A embarcação não poderia ter vindo
em melhor hora, ainda a tempo da safra da sardinha, que este
ano promete, com o expectável aumento das capturas.
Ilídio Martim confessou a sua paixão e esperança no mar, referindo que este deve ser respeitado e preservado, e que os
pescadores são os primeiros a ter que ter essa consciência. Irá
continuar as façanhas marítimas do seu pai, Orlando Eugénio,
também o nome do barco que lhe antecedeu, e que foi vendido para o Algarve. De geração em geração confiam também
na Mútua a segurança das suas embarcações e trabalhadores.
A Mútua dos Pescadores, que não podia deixar de assistir ao
ritual do bota-abaixo, deseja ao senhor Ilídio e a toda a tripulação boas pescarias, sempre em segurança!
PUB MÚTUA

Novas soluções Mútua para a proteção dos Dirigentes e Delegados Sindicais
Reconhecendo que a intensa atividade de todos os que asseguram diariamente a atividade sindical em Portugal, necessita
e merece mais e melhor proteção, a Mútua concebeu um produto específico que protege os dirigentes e delegados sindicais
no exercício das suas funções.
Um produto do ramo de Acidentes Pessoais, com 3 opções possíveis, que garante os riscos de morte ou invalidez permanente, despesas de tratamento e funeral, despesas com operações de busca e salvamento e, em caso de internamento
hospitalar, o pagamento de um valor diário.

COBERTURAS E CAPITAIS
Opção 1

Opção 2

Opção 3

• Morte ou Invalidez Permanente: 25.000,00€
• Despesas de Tratamento: 1.500,00€
• Despesas de Funeral: 1.500,00€
• ITA/IH: 15,00€
• Despesas com operação de salvamento
e buscas: 1.000,00€
• Prémio Total p/pessoa ano
• Até 20 Dirigentes/Delegados Sindicais:
22,00€
• Mais de 20 Dirigentes/Delegados Sindicais:
17,00€

• Morte ou Invalidez Permanente: 50.000,00€
• Despesas de Tratamento: 2.500,00€
• Despesas de Funeral: 2.500,00€
• ITA/IH: 25,00€
• Despesas com operação de salvamento
e buscas: 1.000,00€
• Prémio Total p/pessoa ano
• Até 20 Dirigentes/Delegados Sindicais:
35,00€
• Mais de 20 Dirigentes/Delegados Sindicais:
27,50€

• Morte ou Invalidez Permanente: 100.000,00€
• Despesas de Tratamento: 3.500,00€
• Despesas de Funeral: 3.500,00€
• ITA/IH: 40,00€
• Despesas com operação de salvamento
e buscas: 1.500,00€
• Prémio Total p/pessoa ano
• Até 20 Dirigentes/Delegados Sindicais:
60,00€
• Mais de 20 Dirigentes/Delegados Sindicais:
45,00€

Não dispensa a consulta das condições pré-contratuais e contratuais legalmente exigidas.Consulte o balcão mais perto de si. Visite-nos em www.mutuapescadores.pt
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M ar - janela aberta para a cultura e desenvolvimento
José Eduardo Bicudo Decq Mota tem 72 anos, é natural da Horta, Ilha do Faial,
Região Autónoma dos Açores. Estudou matemática e economia, e foi professor no
liceu da Horta. Foi várias vezes eleito deputado e vereador municipal, e atualmente é deputado da Assembleia Municipal da Horta. A par desta atividade política
está ligado ao Clube Naval da Horta (de que foi Presidente da Direção durante
6 mandatos, até março de 2021) e Associação dos Amigos do Canal (de que é
membro da Direção). Escreve também para diversos órgãos regionais, colaborando também com a RTP/Açores, nomeadamente nas matérias relacionado com o
património marítimo açoriano, com especial enfoque para a cultura baleeira, sobre
a qual é um estudioso e apaixonado. Acompanha a vida da Mútua desde “sempre”
e fomos agora desafiá-lo para colaborar de um modo mais regular, escrevendo
para a Marés, com uma rubrica dedicada ao Mar, nas suas várias dimensões, como
fonte de oportunidades de desenvolvimento das comunidades.
Bem-vindo a bordo!

A promoção dos Açores e o mar
É do conhecimento público que, na Região Autónoma dos Açores, existem muitas
entidades que se empenham no sentido de promover estas ilhas através de muito
diversificadas iniciativas ligadas a atividades náuticas e marítimas, para as quais o
Arquipélago tem excelentes condições
José Decq Mota
É também do conhecimento público, que nesta ilha do Faial,
várias entidades públicas e associativas têm conjugado esforços, ao longo de muitos anos, para criarem sempre as melhores condições para que o nosso porto seja local de escala de
Regatas Internacionais de Vela, algumas das quais se situam
num patamar muito exigente da competição à vela. Como se
sabe esses esforços têm tido razoável sucesso e têm trazido a
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esta ilha muita gente que hoje considera os Açores e a Horta
como parte integrante e importante da vela internacional de
competição e recreio. As consequências económicas para a
Região desta situação são óbvias, são sentidas, são visíveis e
são muito importantes.
É ainda do conhecimento público que está oficialmente definido, nos documentos estratégicos regionais que orientam a
Revista Marés

ação promocional desenvolvida pelo Turismo dos Açores, que
todas estas atividades náuticas e subaquáticas são consideradas como formas prioritárias de promoção da nossa Região
Autónoma.
Sendo certo o que atrás está dito é importante sublinhar que,
abstraindo deste período de pandemia Covid-19 em que tudo
tem sido necessariamente diferente, nem sempre tem havido
uma razoável correspondência entre as definições estratégicas
estabelecidas para esta área e os meios técnicos, humanos e
financeiros disponibilizados para esse fim.
Passado este período de pandemia é essencial e necessário
acentuar muito o esforço de promoção do mar dos Açores
como local excelente para oferecer portos de escala a regatas
internacionais de alta competição à vela, para acolher regatas
e rallies de travessia oceânica, para serem estabelecidas bases
de treino para equipas participantes em regatas de competição emblemáticas, para serem praticadas muitas modalidades
de mergulho desportivo, para serem efetivadas muitas modalidades desportivas náuticas com dimensão nacional e internacional como a vela ligeira, a canoagem de mar, a natação em
águas abertas e outras.
Tendo a convicção profunda que o caminho já feito neste domínio deve ser continuado e acentuado, penso também que é
absolutamente essencial evitar a consumação de erros crassos que têm sido cometidos em muitas e importantes obras
portuárias recentemente feitas e que, em vez de potenciar as
qualidades e equipar de forma adequada os nossos portos,
incluindo para vários do objetivos atrás enunciados, têm como
consequência limitar operacionalidades e impedir algumas
prestações de serviço.
No âmbito da promoção dos Açores como região marítima com

muita história e muitas potencialidades tem que se trabalhar,
com muita intensidade, para divulgar, dar a conhecer e facilitar
a utilização do bote baleeiro açoriano, embarcação tradicional
com excelentes caraterísticas, quer à vela, quer a remos. Hoje
existem nos Açores 43 botes baleeiros recuperados e com uma
intensa utilização lúdica e desportiva de natureza profundamente popular e extensiva a todos os escalões etários, ambos
os géneros e as mais diversas origens sócio-profissionais.
Tenho a experiência, de muitos anos, de ser procurado por
muitos estrangeiros e nacionais, navegadores em escala na
Horta ou turistas em viagem pelas ilhas, que procuram informações sobre o bote baleeiro açoriano, a sua origem, as suas
principais caraterísticas e a sua actual utilização. São igualmente muitos os visitantes que, quando veem, aqui na Horta, botes a treinar vela ou remo ou a realizar alguma regata,
filmam, fotografam e muitos procuram acompanhar no mar a
atividade.
Há instituições, possuidoras de botes baleeiros, que em certos
momentos organizam passeios em botes com visitantes e que
são muito apreciados. Estes factos, atrás relatados, levam-me
a pensar que todo este magnífico movimento de recuperação
e utilização lúdica e desportiva do bote baleeiro, iniciado e
ativo há cerca de 25 anos, deve envolver-se, ainda mais, na
promoção dos Açores.
Com esta breve reflexão sobre o papel do mar na promoção
dos Açores, inicio uma colaboração com a Revista Marés, da
Mútua dos Pescadores, instituição que muito faz para agir com
rigor, equilíbrio e utilidade social na economia ligada ao mar.
Estando muito honrado com o convite que me foi feito espero
contribuir, com vários pontos de vista sobre questões ligadas
ao mar, para o interesse da Revista Marés.

Museu da Indústria Baleeira, Ilha do Pico, adere à Rede Portuguesa
de Turismo Industrial, um projeto do Turismo de Portugal

Museu do Pico • Rua dos Baleeiros n.º 13 • 9930-143 Lajes do Pico • Telefone: (+351) 292 679 340
• Email: museu.pico.info@azores.gov.pt • www.museu-pico.azores.gov.pt
Nota: Informação produzida pela Marés a partir da página do Museu – www.museu-pico.azores.gov.pt
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PUB INSTITUCIONAL

Formação de marítimos em
tempo de Pandemia
Pedro Nogueira
Diretor do FOR-MAR

O mundo já estava inevitavelmente a mudar para soluções
digitais em todas as áreas da vida e a formação profissional
não era exceção.
Em tempos de crise, a urgência cria e acelera a mudança.
Num ano marcado pelo combate à pandemia, o FOR-MAR viu
surgir um conjunto de desafios, encarando-os como uma oportunidade: identificou as necessidades, envolveu e comprometeu os seus colaboradores internos e externos na definição da
sua estratégia e iniciativas, imprimindo uma nova dinâmica à
sua cultura de mudança.
A necessária obtenção de qualificações profissionais para muitos marítimos é muitas vezes um problema, pois a duração da
formação presencial é incompatível com os tempos disponíveis
“em terra”.
A Formação a distância permite, em algumas qualificações de
marítimos, resolver esse problema, diminuindo o tempo de
formação presencial, nomeadamente permitindo que a formação teórica seja ministrada e avaliada sem necessidade que o
marítimo se desloque ao centro de formação.
A opção pelo desenvolvimento de ofertas formativas alternativas ao 100% presencial obedece a uma análise criteriosa de
cada percurso formativo, para que os indicadores de qualidade
dos novos cursos sejam no mínimo iguais aos cursos convencionais.
Assim, o FOR-MAR disponibilizou formação a distância nas
componentes de e-learning e b-learning, ministrando, em
2020, 78 ações de formação a distância suportada em plataforma digital. Em 2021, iniciámos já 22 ações em e-learning e
18 ações em b-learning.
Na modalidade e-learning, trata-se da primeira escola de formação no país a disponibilizar cursos de Comunicações Marítimas, totalmente adaptados às necessidades dos profissionais
marítimos e possibilitando assim a sua realização em qualquer lugar, mesmo a bordo dos seus navios. Na modalidade
b-learning, sistema misto onde a Formação Prática impõe uma
12

componente presencial coadjuvada por formação teórica a distância, o FOR-MAR ministra cursos de formação na convenção
STCW, na carreira marítima nas áreas da pesca, marinha de
comércio e tráfego local.
A estratégia adotada incluiu: conceber e ministrar Formação
de Formadores como garante qualitativo da nova oferta em
formação a distância; com eles, conceber atividades e recursos pedagógicos que foram incorporados nos seus cursos de
formação; disponibilizar no website (www.for-mar.pt), novas
funcionalidades e ferramentas que permitem hoje a inscrição
em qualquer curso no FOR-MAR sem necessidade de deslocação a quaisquer Polos; promover a sua oferta formativa e
as suas atividades nas várias páginas regionais e central do
Facebook.
A aposta na participação em projetos nacionais e internacionais de formação profissional, em parceria com diversas
entidades é também um objetivo para os próximos 3 anos,
com especial ênfase na criação de serviços digitais para a
comunidade marítima, no desenvolvimento de novas ofertas
formativas e modelos de formação e conceção de recursos
pedagógicos digitais, que permitam processos formativos personalizados, flexíveis e centrados na autoaprendizagem.
Na atual situação pandémica, o FOR-MAR apoiou empresas do
setor, através da medida de Apoio Extraordinário À Manutenção de Contrato de Trabalho em Situação de Crise Empresarial, no âmbito do programa de apoio financeiro às empresas
que pretendam desenvolver planos de formação para os seus
trabalhadores.
Estes são os principais eixos de intervenção com que o FOR-MAR pretende dar continuidade e consolidar a sua intervenção, de modo a garantir uma cabal resposta às necessidades
de qualificação dos jovens e ativos marítimos, no domínio das
qualificações escolar e profissional, reforçando as relações
com os stakeholders e indo ao encontro das suas necessidades e expetativas.
Revista Marés

M útua - Ação Cooperativa
Eleições novos orgãos sociais
Mútua – Um farol no horizonte

Os cooperadores da Mútua elegeram a 28 de março os seus
novos órgãos sociais. Com o lema Mútua – um farol no horizonte! apresentou-se uma única Lista às eleições, de continuidade com os órgãos cessantes, com 78 elementos distribuídos
pela Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Administração,
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Conselho Fiscal, Comissão de Avaliação e Vencimentos, e os
6 Conselhos Regionais, do Norte, Centro, Sul, Algarve, Madeira e Açores, que por sua vez elegerão o Conselho Nacional,
composto por elementos destes órgãos. Homens e Mulheres
oriundos das atividades marítimas na sua grande maioria, e
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da pesca em particular, com ligação às associações dos seus
setores de atividade, mas também da própria atividade seguradora, do setor cooperativo e social, e da investigação.
Uma lista de continuidade com o projeto dos atuais órgãos sociais, que têm contribuído para a consolidação de uma “cultura
de solidariedade, entreajuda, reflexão coletiva e participação
na tomada de decisão”, “aí residindo, em boa parte, a sua
capacidade de resistir às ofensivas do tempo e dos múltiplos
contextos socioeconómicos e políticos que tem atravessado ao
longo dos seus quase 80 anos de existência”, como se lê no
Programa da Lista apresentado aos cooperadores.
Uma Lista que tem ajudado a desenvolver a “estreita e comprometida ligação às comunidades e às pessoas que constrói
o conhecimento da realidade que procura servir”, e com isso a
implementação das respostas adequadas às suas necessidades, não apenas em matéria da proteção contra os riscos como
também no seu desenvolvimento social e cultural, apoiando as
suas iniciativas e projetos.
Defendendo uma política tarifária adequada aos riscos e o
princípio da sua mutualização, a Lista A assume como prioridade a promoção dos valores e princípios cooperativos, e a
formação e informação dos seus membros e das comunidades sobre as medidas e ações de prevenção e segurança que
evitem ou minimizem os sinistros e as suas mais dramáticas
consequências.
Os novos órgãos sociais reconhecem os desafios que a Mútua
tem pela frente, face à crise provocada pela COVID-19, que
afetou em particular as atividades da marítimo-turística e a
pesca, onde a Mútua intervém, continuando a garantir a solidariedade que demonstrou com as medidas implementadas no
imediato, antecipando as moratórias de pagamento dos prémios, que estendeu a todos os ramos, entre outras medidas
para minimizar os impactos da COVID-19 entre os seus cooperadores, tomadores e segurados.

dor da mesa de voto de Matosinhos, João Martins Vaz,
que do alto dos seus 92 anos de idade, não falha uma
eleição para os órgãos sociais da sua cooperativa. Mais
a Sul, em Sines, e a fechar a Mesa de Voto, Alice, com 3
anos de idade acompanhava o seu pai ao colo, estreando a sua participação nas eleições da Mútua! De geração
em geração assim se faz a Mútua, recolhendo sementes do
passado e regando-as de futuro!
O apuramento dos resultados foi feito nas semanas seguintes,
na sede da Mútua em Lisboa, à medida que foram chegando
os materiais das mesas, do Norte até às Ilhas, e finalmente no
dia 9 de abril, teria lugar a Tomada de Posse, em Lisboa, na
Casa do Alentejo.

ELEIÇÕES
A Lista A foi eleita com 947 votos válidos, numa Assembleia
eleitoral descentralizada pelas 27 mesas de votos distribuídas
pela linha da costa, acolhidas nos balcões da cooperativa e
pelas Associações do Setor Marítimo. Participaram um total
de 1031 cooperadores, tendo sido anulados 84 votos, por não
reunirem a condição de eleitor válido, de acordo com o Regulamento Eleitoral.
Os cooperadores tiverem à sua disposição a modalidade de
voto por credencial, que superou os votos presenciais, como
seria expectável, mas foram muitos os que quiseram e puderam marcar presença . Para estes foi o momento de reencontro com a sua “família” Mútua, nos espaços que lhes são tão
familiares, numa altura em que se permanece há tantos meses com a porta “semi aberta”, fruto das exigências de saúde
e segurança.
Manteve-se assim um nível de participação global muito satisfatório, superior em termos de votação relativamente a 2017.
Às 9h55 da manhã apresentava-se o primeiro coopera-
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M útua - Ação Cooperativa
Tomada de posse

Os novos órgãos sociais tomaram posse no dia 9 de abril,
numa cerimónia organizada na Casa do Alentejo em Lisboa,
que contou com a presença de duas dezenas de pessoas, entre
dirigentes, trabalhadores e colaboradores da Mútua.
Depois do ato eleitoral a tomada de posse dos órgãos sociais
é um momento carregado de simbolismo para as organizações
e a Mútua não é exeção, fazendo sempre deste um momento
de partilha com os seus cooperadores, as suas equipas de
trabalho, as suas comunidades, os seus parceiros, as associações da pesca, mas também com as entidades que regulam
a sua atividade, do setor Segurador e Cooperativo. Um mo-
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mento sempre festejado, que este ano, dadas as circunstâncias atuais, foi vivido de um modo mais discreto, com menos
participações, mas nem por isso menos solene, como fez notar
a Diretora Geral, Ana Teresa Vicente, na nota de boas vindas
aos presentes, no belíssimo salão nobre da Casa do Alentejo.
O Presidente cessante da Assembleia Geral, Frederico Pereira,
dirigiu a sessão, saudando os presentes e congratulando-se
pela forma exemplar como decorreu o ato eleitoral. Recordou
um período conturbado da história da Mútua, em 1984, quando a democracia interna e a ligação aos associados foi posta
em causa pela ingerência governamental na sua gestão, mo-
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mento que foi superado graças à capacidade de resiliência do
coletivo de então. Uma capacidade que permanece no ADN da
Cooperativa, e que a faz persistir até aos dias de hoje como
uma organização sustentável e de futuro.
Frederico Pereira, ligado à Mútua deste este período, também
na sua qualidade de dirigente sindical do setor da pesca, irá
assumir neste mandato a função de Presidente do Conselho
Fiscal.
Passou o testemunho ao novo Presidente da Mesa da Assembleia geral, Jerónimo Teixeira, que cumprirá com este mandato que agora se inicia 40 anos ao serviço da Mútua.
Jerónimo Teixeira não escondeu assim a sua comoção por participar em mais um mandato ao serviço da Mútua, garantindo
que “a permanente observância dos Valores e Princípios Cooperativos, bem como o respeito pelo estabelecido no Código
de Conduta, são a melhor garantia de que as medidas tomadas ou a tomar estão no rumo adequado, e conduzirão a porto
seguro”.

Intervenção de Jerónimo Teixeira
Atual Presidente da Mesa da Assembleia geral
“A tomada de posse dos Dirigentes eleitos é um importante ato da vida da Mútua, única Mútua de Seguros e única Cooperativa de Seguros de Portugal, que sendo um ato de grande responsabilidade para cada um, a todos nós deve interpelar.
A Mútua dos Pescadores tem tido ao longo dos anos da sua vida democrática, Órgãos Sociais constituídos por Associados/
Cooperadores representativos das mais diversas atividades em que a Mútua hoje opera e em muitos casos dirigentes associativos, e antigos trabalhadores do Grupo, que agindo duma forma livre e democrática garantem que esta seguradora
atua para benefício dos seus membros e outros clientes. As suas diversas formações e ações profissionais proporcionam
uma especialização que seria difícil obter doutra forma.
A permanente observância dos Valores e Princípios Cooperativos, bem como o respeito pelo estabelecido no Código de
Conduta, são a melhor garantia de que as medidas tomadas ou a tomar estão no rumo adequado, e conduzirão a porto
seguro.
Este Corpo Dirigente interage com o Corpo Profissional, que é indispensável e é formado por pessoas muito competentes e
dedicadas, que estudam, planificam e executam as mais diversas acções que o Grupo tem que garantir para poder prestar
os serviços que oferece aos seus utentes.”
“O contexto pandémico é negativo, mas será temporário, ainda que quanto mais longo mais graves são os seus efeitos.
O que é, a meu ver, mais estrutural para a Mútua, é a tendência de redução do Setor da Pesca, que se vê no número de
barcos e de pescadores e com variações um pouco aleatórias nas capturas e no seu valor, mas sem dúvida muito dependentes das políticas adotadas, que a UE determina e o ICES influência. Esta tendência é uma ameaça direta para a Mútua,
que tem sido contornada pela adesão de armadores que entraram nos últimos anos na nossa carteira de seguros, mas
este caminho tem um limite e, portanto, não elimina a ameaça.
As carteiras de seguros na atividade Marítima-Turística e no Recreio têm ainda uma dimensão com larga margem de crescimento e são apostas que estão ao nosso alcance.
Igualmente no Setor Cooperativo e Social e nas comunidades ribeirinhas, a nossa margem de crescimento é enorme,
assim seja feito o estudo de adequação de produtos, respetivas tarifas e a necessária promoção e ação comercial.
Nada é fácil para continuar a crescer sustentadamente, mas os desafios que a Mútua e o Grupo enfrentam, são para travar
e no final vencer.
Cada um de nós tem contributos a dar, segundo as nossas responsabilidades e as nossas capacidades.”
(excerto da intervenção)
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M útua - Ação Cooperativa
João Delgado continuará como membro do Conselho de Administração da Mútua, “casa” que o viu crescer enquanto pescador e enquanto dirigente associativo. Coube-lhe tomar a
palavra em nome do Conselho de Administração, agradecendo
“a todos pelo trabalho feito até aqui e pela estrutura que ajudaram a desenvolver, pela cultura que ajudaram a inculcar e
que agora nos cabe transmitir e passar.” Aos dirigentes que

cessaram o seu mandato “pela entrega a uma causa que para
muitos foi a sua causa durante décadas”, e dirigindo-se aos
que entraram agora, “dizer que manter uma estrutura com
estas características é um labor permanente e só ao alcance
dos mais empenhados e comprometidos com a vida, com os
valores humanistas, com o apuro ético e com a tomada de
consciência do quão singular é a natureza cooperativa, e a

Intervenção de João Delgado
Atual Presidente do Conselho de Administração da Mútua
Nós repartimos o pão,
Não queremos o pão guardado!
“Em nome do Conselho de Administração recentemente eleito, quero agradecer a todos pelo trabalho feito até aqui e pela
estrutura que ajudaram a desenvolver, pela cultura que ajudaram a inculcar e que agora nos cabe transmitir e passar.
Uma palavra de profundo agradecimentos aos que já não fazem parte deste novo elenco de órgãos sociais, pela entrega
a uma causa que para muitos foi a sua causa durante décadas.
Aos que vêm de novo, dizer que manter uma estrutura com estas características é um labor permanente e só ao alcance dos
mais empenhados e comprometidos com a vida, com os valores humanistas, com o apuro ético e com a tomada de consciência do quão singular é a natureza cooperativa, e a materialização da teoria que perfilhamos, na Mútua dos Pescadores.
Se houve período da história em que a concretização dos valores e princípios cooperativos que regem a Mútua dos Pescadores foi uma realidade concreta e observável, esse período foi este em que mergulhamos coletivamente numa crise
de saúde pública sem paralelo, que consigo arrastou uma crise económica e social ainda sem o devido cálculo quanto à
natureza das suas reais consequências.
A fibra de que somos feitos também foi bem visível na forma como nos adaptámos à realidade vivida, dando sempre as
respostas necessárias às solicitações. No entanto, ninguém poderá pensar que a Mútua saiu incólume de uma “borrasca”
com tal magnitude – daí que os desafios que se colocam proximamente sejam, em toda a linha, muito exigentes e convocarão todos a dar o melhor de si para os superar.
Com a mesma fibra nos abalançámos ao processo eleitoral que se avizinhava duro, complexo e poderia desaguar em desânimo se a participação fosse escassa – bem pelo contrário, ultrapassámos os resultados de votos válidos relativamente
ao último ato eleitoral o que nos dá a maior legitimidade e confiança para o futuro.”
“O Futuro passará pela continuada afirmação da MP no país, não só na faixa litoral, mas também em zonas do interior
onde se praticam atividades aquáticas, em que o Alqueva é um excelente exemplo a seguir e replicar.
Afirmar a Mútua também passará por reforçar as linhas de comunicação para chegarmos a mais pessoas e a mais linhas
de trabalho.
Afirmar a Mútua é continuá-la dinâmica, interventiva e atenta às necessidades das comunidades a quem serve há quase
oito décadas.
Afirmar a Mútua é intervir permanentemente na defesa do seu setor fundacional – a Pesca – e na defesa do setor marítimo no
seu cômputo geral, onde deverá, à sua medida e dentro dos limites da sua natureza, ganhar um papel de crescente relevância.
Afirmar a Mútua é demonstrar que num terreno minado pela economia dominante, é possível atuar de forma responsável,
respeitando os direitos dos trabalhadores, criando condições para harmonizar o trabalho com a vida familiar, apoiando efetivamente o desenvolvimento da vida nas comunidades, participando ativamente na construção de realidades mais justas.
Afirmar a Mútua é demonstrar que mesmo numa economia de mercado ultra liberalizada e desregulada, é possível gerir
bem, com bons resultados económicos, prestando serviços de qualidade e proximidade, e simultaneamente cumprir as
regras cada vez mais exigentes dos reguladores, muitas desajustadas à nossa dimensão e à nossa natureza cooperativa.
Continuar a afirmar a Mútua é demonstrar que é possível intervir na economia humanizando-a, transformando o capital
numa ferramenta de trabalho e não como um fim em si mesmo!”
(excerto da intervenção)
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materialização da teoria que perfilhamos, na Mútua dos Pescadores”.
E num período tão conturbado como o que se vive atualmente
para as pessoas e organizações, o facto de se terem apurado
mais votos do que em 2017, foi motivo de regozijo, corroborando a capacidade de mobilização da organização, indispensável para superar as dificuldades e os desafios futuros.

Na primeira reunião do Conselho de Administração eleito, foram designados João Delgado como Presidente e
Álvaro Bota Guia como Vice-Presidente.

Louvor a Jerónimo Teixeira
Assembleia geral de 26 de março
Em 2024 – no final do mandato dos órgãos sociais que
agora se inicia – José Manuel Jerónimo Teixeira cumprirá
quarenta anos ao serviço da Mútua dos Pescadores, seja
como técnico, como Diretor geral, e nos últimos quatro
anos como Presidente do Conselho de Administração.
Pelo seu legado e reconhecido contributo para o sucesso
desta organização, a Assembleia geral deixou um voto de
Louvor, proposto pelo cooperador, mandatário da Lista,
António Zózimo, pelo trabalho «desenvolvido por Jerónimo Teixeira, que dedicou a sua vida à nossa Cooperativa
e que agora deixa os órgãos executivos e a quem a Assembleia Geral manifesta especial agradecimento». Voto
este que foi subscrito pela Diretora Geral, Ana Teresa Vicente, em nome da estrutura profissional, destacando o
reconhecimento e gratidão devidos a Jerónimo Teixeira,
e também por Marta Pita, enquanto Representante dos
trabalhadores no Conselho Nacional.
O trabalho coletivo dos órgãos sociais foi também destacado no Voto de Louvor, «com reflexo muito positivo nos
indicadores de solidez e de desempenho», acrescentando-se pelos trabalhadores, «o reconhecimento pela forma como têm sido valorizados pela estrutura dirigente».
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Relatório de gestão
e contas de 2020
O contexto que se viveu em 2020 com o surto pandémico Corona vírus – Covid 19, e que continua a marcar a atualidade,
teve impacto em todas as atividades, e a atividade seguradora, bem como outras atividades com ligação à atividade da
Mútua, não foram exceção.
A Mútua dos Pescadores procedeu desde a primeira hora ao
acompanhamento da situação, acionando medidas excecionais
quer no seio da organização, quer na relação com os seus
utentes, tendo em conta as dificuldades sentidas em toda a
economia e em particular no setor da pesca e da atividade
marítimo turística.
Nesse sentido, foram implementadas as práticas do teletrabalho e da rotação presencial das equipas, em todos os departamentos e dependências, garantindo o menor contacto possível
entre trabalhadores ou prestadores de serviço e utentes.
Procurou-se garantir a proximidade e o atendimento através
dos contactos telefónicos e por e-mail/plataformas digitais.
A Mútua desenvolveu, igualmente, medidas excecionais tendo em conta as dificuldades sentidas por muitas empresas e
tomadores de seguro, particularmente nos setores da pesca e
da atividade marítimo turística; foram colocadas à disposição
dos tomadores de seguro a prática de moratórias superiores
às permitidas por lei, para o pagamento de prémios, e a redução do valor de prémio, quando associada à diminuição ou à
eliminação do risco.
Por outro lado, o espírito de participação e envolvimento de
trabalhadores, dirigentes e diferentes colaboradores continuou
a ser respeitado e vivido através, nomeadamente, da realização de reuniões e outros eventos com recurso ao sistema de
videoconferência, permitindo minimizar as consequências do
distanciamento físico e social que o COVID-19 nos impôs.
Na vertente operacional, assegurou-se a continuidade dos trabalhos.
Na vertente financeira, foram reforçadas as medidas de acompanhamento ao nível da carteira de investimentos e da monitorização da liquidez.
Destaca-se a monitorização regular do impacto da pandemia
nas empresas de seguros pela Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões (ASF), que instituiu a obrigatoriedade de reportes periódicos com informação de gestão,
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quantitativa e qualitativa, acerca da produção nos vários ramos, sinistros, reclamações e fraudes ou denúncias, e também
das alterações à política de tratamento e canais de informação, ou da própria organização das empresas, com indicação
dos trabalhadores em teletrabalho, entre outros indicadores,
para acompanhar de perto a atividade das empresas.
Na atividade corrente da Mútua destaca-se um decréscimo no
valor dos prémios, nos ramos de Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais e Marítimo.
Em termos de custos com sinistros registou-se um desagravamento de 5,4% após resseguro. No direto verifica-se um
agravamento de 0,7% que advém, principalmente, dos ramos
de Acidentes de Trabalho e Marítimo.
Assim, e não obstante o contexto, o decréscimo no valor dos
prémios foi de algum modo “compensado” com o desagravamento dos custos com sinistros, influenciando nos resultados positivos do exercício de 2020, que após impostos, foi de
464.359€.
De destacar no decorrer do ano de 2020, lamentavelmente,
três acidentes mortais, todos na atividade da pesca sendo
um deles em “in Itinere”, expressando a Mútua aos seus familiares e amigos os mais sentidos pêsames e votos de solidariedade.
No que respeita às contas consolidadas do Grupo (Mútua e
Ponto Seguro – Mediação de Seguros, SA), destaca-se o resultado líquido positivo em 882 409€ após impostos e dos
interesses minoritários.

O Relatório da Mútua, com o parecer favorável do Conselho Fiscal, foi aprovado por unanimidade na Assembleia geral de 26 de março realizada via plataforma digital, que contou com a participação de cerca de oitenta
cooperadores. O documento contou também com o parecer favorável prévio do Conselho Nacional, no dia 19
de março, que deu igualmente o seu parecer favorável.
O relatório de contas consolidado foi aprovado pela Assembleia geral da Mútua no dia 7 de junho.
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PUB MÚTUA

As quatro soluções da campanha Marítimo-Pesca
OPÇÕES

GARANTIAS PASSÍVEIS DE SUBSCRIÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL (DANOS PATRIMONIAIS/CORPORAIS)
PERDA TOTAL (por sinistro marítimo, incêndio ou explosão)
AVARIA GROSSA (OU COMUM)
GASTOS DE SALVAMENTO
ENCALHE, SUBMERSÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO, ABALROAMENTO

1. RESPONSABILIDADE CIVIL*
+
DANOS PRÓPRIOS

COLISÃO COM OBJETOS FIXOS/FLUTUANTES
MAU TEMPO
REBOQUES
ESTALEIROS - ACIDENTES, INCÊNDIO, EXPLOSÃO
ESTALEIROS - MAU TEMPO
ESTALEIROS - FENÓMENOS DA NATUREZA

2. RESPONSABILIDADE CIVIL
+
PERDA TOTAL

RESPONSABILIDADE CIVIL (DANOS PATRIMONIAIS/CORPORAIS)

3. RESPONSABILIDADE CIVIL

RESPONSABILIDADE CIVIL (DANOS PATRIMONIAIS/CORPORAIS)

4. PERDA TOTAL

PERDA TOTAL (por sinistro marítimo, incêndio ou explosão)

PERDA TOTAL (por sinistro marítimo, incêndio ou explosão)

* Opção 1 - Responsabilidade Civil: permite ainda optar por uma cobertura mais ampla, em que para além dos danos
patrimoniais causados a outras embarcações, se incluam também os lucros cessantes das mesmas e os danos patrimoniais,
ou corporais provocados a terceiros, por colisão da embarcação a navegar com pessoas e objetos fixos, móveis ou flutuantes.
Na Opção 1 é possível ainda subscrever coberturas facultativas, tais como Lucros Cessantes e P&I (Proteção e Indemnização).

E TOME NOTA: Em caso de sinistro, a indemnização tem sempre como base o valor seguro declarado pelo tomador.
Por exemplo, no caso de uma embarcação segura por € 50.000,00, mas cujo valor real é € 100.000,00 (ou seja, em
que o tomador só transferiu para o segurador metade do valor da embarcação), eis o que acontece em caso de acidente
coberto pela apólice:
a) havendo perda total da embarcação, o segurador indemniza apenas € 50.000,00.
b) havendo perdas parciais, por exemplo, no montante de € 20.000,00 aplica-se a regra proporcional, que neste caso,
daria lugar a uma indemnização de somente € 10.000,00.
Não corra riscos e faça o seguro pelo valor real da embarcação!
Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

D esafios futuros
Que desafios e dificuldades
para o futuro próximo?

No final de 2020 dávamos passos tímidos e muito incertos quanto ao futuro. Pessoas e organizações
moldavam-se a uma realidade absolutamente nova para as gerações atuais. Estávamos mais em uníssono na incerteza, expetantes e mais próximos, aprendendo a respeitar os heróis coletivos que consensualmente fomos elegendo. Hoje temos já a perfeita noção da hecatombe social e económica que
a pandemia por Covid-19 trouxe e as vozes são mais dissonantes. As respostas dos poderes públicos,
das empresas, não são consensuais. O encerramento de empresas, a problemática do teletrabalho e
do ensino à distância, a agudização das dificuldades nos setores primários, a crise nas empresas dedicadas ao turismo e à restauração, ao comércio de proximidade, a situação frágil dos trabalhadores
da cultura, entre tantas outras situações, não param de endurecer o nosso olhar sobre a realidade.
Procurámos então nesta edição arregaçar as mangas e desafiar organizações dos setores onde intervimos para partilharem connosco os desafios e as dificuldades que se colocam às suas atividades para
o futuro próximo, com a plena consciência de que a cooperação e a solidariedade são as armas mais
seguras que temos nas mãos para superar as dificuldades e os desafios que os tempos nos colocam.
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AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES

Sociedade mais desperta para o risco
Ana Cristina Santos (ACS), Diretora do Departamento de Supervisão Prudencial de Empresas de Seguros e Eduardo Farinha Pereira (EFP), Diretor do Departamento de Supervisão Comportamental,
da ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, aceitaram o convite da Marés
para responder a breves questões sobre a indústria seguradora neste contexto especial que vivemos.
O resultado é uma reflexão muito rica e abrangente sobre o “estado da arte” que nos ajuda a (re)
colocar a indústria de seguros no conjunto das atividades económicas essenciais, que respondem a
necessidades muitos objetivas das populações e, que neste contexto especial que vivemos, nos ajudam a lidar melhor com o risco inerente às sociedades humanas.

Ana Cristina Santos, Diretora do Departamento
de Supervisão Prudencial de Empresas de Seguros

Eduardo Farinha Pereira, Diretor do Departamento
de Supervisão Comportamental

De um modo geral houve alterações no sentimento de
confiança dos consumidores de seguros?
EFP - A pandemia COVID-19 colocou em destaque o risco
com que todos convivemos em sociedade. Aquilo que era uma
mera probabilidade, distante, coisas que “só acontecem aos
outros”, passou a ter um papel muito importante no dia-a-dia,
quando todos vimos familiares e amigos próximos ficarem infetados, em alguns casos com consequências mais graves. A
sociedade em geral ficou mais desperta para eventualidades
que ocorrem quando menos se espera, e os seguros ganharam
maior importância.
Por outro lado, no contexto da pressão da pandemia, a resposta do setor segurador, sobretudo no que se refere à atuação
em relação aos seus clientes e às suas obrigações e responsabilidades, foi exemplar pela forma e capacidade com que o
setor se adaptou a uma conjuntura adversa e inesperada.
Quer através da implementação, num curtíssimo espaço de
tempo, dos planos de continuidade de negócio, quer na procura de soluções centradas no cliente, e que por algumas vezes
foram mesmo para além do que estava contratualmente estabelecido, os operadores revelaram-se verdadeiros parceiros. O
sentimento de confiança saiu reforçado.
Mas importa salientar o seguinte: o nível de satisfação dos
consumidores nos seguros era já expressivo antes do início da
pandemia (nos serviços financeiros é o que mais se destaca,
e está entre os melhores se considerarmos os vários setores
económicos), tendência que se tem reforçado.
Paralelamente, e sem prejuízo do impacto imediato observado
aquando do início da pandemia quer nos níveis de rendibilidade quer nos níveis de solvabilidade, decorrente principalmente
da deterioração temporária do desempenho dos mercados financeiros, as empresas de seguros demonstraram a sua resiliência e capacidade de resposta a situações adversas, con-

tribuindo dessa forma para a consolidação da confiança dos
consumidores. De salientar que, de facto, no final de 2020, as
empresas de seguros registaram níveis de solvência em linha
com os verificados no final de 2019.
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Dos dados disponibilizados pelas empresas de seguros,
onde se sentem as principais alterações nas empresas
de seguros, decorrentes da pandemia?
ACS - A pandemia COVID-19 trouxe transformações económicas, sociais e de comportamentos até à data impensáveis. Os
reais efeitos destas transformações não são ainda plenamente
conhecidos, em todos os setores de atividade, incluindo no
setor segurador.
Sem prejuízo deste facto, sabemos que o impacto da pandemia COVID-19 será relevante para a atividade seguradora,
não só no curto prazo mas, e acima de tudo, no médio e longo
prazo, sendo provável a necessidade de revisão e redefinição
das estratégias e modelos de negócio em alguns segmentos.
Efetivamente, se, por um lado, é possível observar que, no
final de 2020, em alguns ramos de seguros, mesmo considerando o impacto das medidas adotadas pelas empresas
de seguros em benefício dos tomadores de seguros e/ou da
sociedade, se verificaram resultados mais favoráveis do que
anteriormente esperados, por outro lado, é igualmente de antecipar cenários mais adversos para os próximos exercícios,
decorrente da expectável maior dificuldade na captação de
(novo) negócio e do agravamento da sinistralidade que se estima para alguns segmentos.
Destacam-se a evolução dos mercados financeiros, o aumento
do desemprego e os impactos na economia das empresas e
das famílias, os quais poderão ter consequências adversas na
atividade seguradora.
Realça-se, em particular, os efeitos do confinamento comum23

D esafios futuros
Aquilo que era uma mera probabilidade,
distante, coisas que “só acontecem aos
outros”, passou a ter um papel muito
importante no dia-a-dia, quando todos
vimos familiares e amigos próximos ficarem infetados, em alguns casos com
consequências mais graves. A sociedade
em geral ficou mais desperta para eventualidades que ocorrem quando menos
se espera, e os seguros ganharam maior
importância.
Eduardo Farinha Pereira
mente referidos ao nível do ramo doença. Este segmento de
negócio, mas igualmente o de acidentes de trabalho, terá nos
próximos anos desafios acrescidos, nomeadamente no âmbito da adequada monitorização e estimação dos custos com
sinistros. Nestes segmentos, tendo presente as alterações induzidas pelo novo vírus nos riscos subscritos, justificar-se-ão
reflexões no que se refere aos modelos de negócio.
Destaca-se ainda, no que se refere aos ramos Não Vida, o seguro de crédito, pelo impacto, atual e futuro, da pandemia na
economia e no rendimento das famílias, e os ramos de transportes – ramos marítimo, aeronáutico e transportes – cujos
modelos de negócio justificarão um acompanhamento e avaliação em função do que venha a ser a retoma da circulação
de pessoas e mercadorias.
Os seguros de Vida, por sua vez, continuarão a enfrentar desafios acrescidos resultantes da manutenção da conjuntura de
baixas taxas de juro, a qual continuará a exigir soluções ao
nível das estratégias de negócio a prosseguir pelas empresas
que exploram este segmento.
Ou seja, o grande desafio que esta crise nos trouxe pode,
apesar das adversidades, ser, de facto, encarado como uma
oportunidade para reflexão, alargada e de fundo, sobre o futuro de cada um dos segmentos de negócio dos seguros. Por
um lado, pelas alterações dos diversos riscos e, por outro lado,
aproveitando para integrar, nos modelos de negócio tradicionais, as oportunidades emergentes relacionadas com a inovação digital e a preocupação com as finanças sustentáveis, tão
na ordem do dia. É, assim, o momento de rever, incorporar e
modernizar os modelos de negócios adotados pelas empresas
de seguros às “novas” realidades, trazidas e acentuadas pela
pandemia COVID-19.
Em matéria de distribuição de seguros, não obstante a
existência de algumas empresas que privilegiam claramente o digital, a tradição da indústria é o contacto
direto e a proximidade com os utentes, fazendo desses elementos bandeiras de atuação, sobretudo entre
as empresas de menor dimensão. Que impacto está a
ter a pandemia neste campo? Há dificuldades ou algum
tipo de resistências nas empresas em acompanhar estas exigências atuais?
EFP - A transição para o digital, ou pelo menos a adoção mais
generalizada de ferramentas digitais em alguns processos, já
vinha a evidenciar-se há algum tempo, sendo que a pandemia veio acelerar esta transformação, tal como sucedeu, por
exemplo, com o teletrabalho adotado pelos diversos opera24

dores. Num curto período de tempo as empresas de seguros
colocaram as suas equipas a trabalhar à distância, sem que
de tal organização do trabalho e modo de funcionamento tivessem resultado quebras na qualidade do serviço prestado.
De facto o setor já dispunha dos meios informáticos necessários para esse efeito, sendo que a continuidade da atividade
que foi assegurada demonstra que os planos de contingência
estavam bem definidos.
No âmbito da monitorização dos níveis de qualidade de serviço que a ASF implementou desde o início da pandemia,
verificou-se ainda assim, em alguns casos, a adaptação das
redes de distribuição para possibilitarem a venda à distância,
acompanhando-a da promoção de produtos e serviços através das redes sociais.
Quanto a eventuais dificuldades ou resistências, não parecem
existir especiais preocupações do lado dos operadores, sem
prejuízo de talvez um conjunto de mediadores de seguros poderem ter sentido alguma dificuldade, por não terem os seus
processos preparados para interações exclusivamente digitais.
Contudo, mais uma vez, a rede de mediadores foi fundamental
na resiliência verificada.
As empresas de seguros têm consciência de que já não competem num mercado tradicional e que têm de considerar novos players, com novas dinâmicas de atuação. Também do
lado dos consumidores, surgiu uma “nova geração” com um
tipo diferente de exigências e que procura novas formas de
relacionamento com as empresas de seguros. E é um facto
que a digitalização permite um relacionamento mais interativo
e regular, não se circunscrevendo à subscrição, à cobrança e,
em alguns casos, à gestão de sinistros.
No entanto, esta transformação tecnológica e dos modelos de
negócio traz também riscos adicionais, bem diferentes dos riscos ditos “tradicionais” da atividade seguradora. A inovação
digital, por exemplo, só é possível através do tratamento de
uma quantidade de dados muito significativa, o que origina
riscos associados à proteção e segurança de dados e de sistemas, situação à qual a ASF está atenta.
Quais os impactos na política de tratamento com os tomadores, pessoas seguras, participantes e beneficiários?
EFP - A legislação portuguesa tem colocado grande ênfase
na proteção dos consumidores. Esta proteção assume várias
formas, mas o relacionamento dos operadores com os seus
clientes tem vindo a ganhar relevância. Basta ver a evolução
verificada nas exigências que se colocam aos operadores no
âmbito da conduta de mercado.
Uma dessas exigências passa precisamente pela obrigação de
as empresas de seguros definirem uma política de tratamento
dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários e terceiros lesados para garantir que os deveres de informação e de
esclarecimento que lhes compete cumprir são salvaguardados, para além de prever a criação dos mecanismos necessários para evitar a comercialização de contratos de seguro ou
de operações de capitalização com características desajustadas ao perfil dos tomadores de seguros ou dos segurados.
Idêntica obrigação é imposta às entidades gestoras de fundos
de pensões relativamente ao tratamento dos associados, contribuintes, participantes e beneficiários no âmbito da gestão
de fundos de pensões ou da comercialização de adesões individuais a fundos de pensões abertos.
As políticas de tratamento acima mencionadas são públicas,
estão à disposição dos consumidores, sendo importante sublinhar que a ASF pode determinar que as empresas de seguros
e as entidades gestoras de fundos de pensões procedam à
alteração das suas políticas de tratamento, quando entender
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que estas não asseguram devidamente os direitos dos consumidores.
Mas a existência de uma política de tratamento é apenas um
dos vetores que contribuem para processos cada vez mais
centrados no cliente, sendo complementada por outras estruturas de conduta de mercado como, por exemplo, a função
autónoma de gestão de reclamações ou o provedor do cliente,
para as empresas de seguros, ou dos participantes e beneficiários, no caso das adesões individuais a fundos de pensões
abertos.
Quais os impactos na implementação da IFRS 17 e no
processo de Solvência II?
ACS - Não obstante nos primeiros meses da pandemia COVID-19, o foco da supervisão ter sido na avaliação dos impactos no setor segurador das alterações verificadas a todos os
níveis da sociedade e na monitorização e atuação das situações mais imediatas, os projetos de implementação da IFRS
17 e de revisão do regime Solvência II mantiveram-se ativos,
não se antevendo atrasos na sua entrada em vigor.
A IFRS 17, norma que entra em vigor a 1 de janeiro de 2023,
é um projeto bastante exigente e desafiante para as empresas
de seguros. Por esse motivo, com o objetivo de monitorizar o
desenvolvimento dos trabalhos e apoiar as empresas de seguros, a ASF definiu um plano de implementação da IFRS 17
que inclui várias fases, nomeadamente a alteração do Plano
de Contas para as Empresas de Seguros (PCES), a adaptação
dos modelos de reporte que lhe devem ser apresentados pelas
empresas de seguros e estudos de impacto. A versão draft
do novo PCES foi disponibilizada ao mercado segurador, no
início de 2020, tendo sido devidamente analisados e tratados
pela ASF os comentários recebidos das empresas de seguros.
Nesse seguimento, foi desenvolvida nova versão, a qual foi
disponibilizada muito recentemente.
Por sua vez, os trabalhos de preparação para a revisão do regime Solvência II, coordenados ao nível da Autoridade Europeia
dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA),
foram bastante exigentes para as autoridades de supervisão
nacionais durante 2020, tendo sido submetido à Comissão Europeia, em 17 de dezembro de 2020, o aconselhamento final
da EIOPA sobre as necessárias adaptações do regime. Aguarda-se, nesta fase, a apresentação pela Comissão Europeia da
proposta legislativa de alteração do regime Solvência II, à qual
se seguirá a negociação política pelos Estados-membros das
alterações propostas e, numa fase posterior, a transposição da
Diretiva para o ordenamento jurídico nacional.
O regime de Solvência II provou, perante a crise provocada
pela pandemia, não apenas a sua importância na gestão sã
e prudente das empresas de seguros, mas a sua contribuição
decisiva para a estabilidade financeira.
De entre as várias responsabilidades da ASF qual será
o maior contributo que poderá dar para ultrapassar as
dificuldades no período que o País atravessa?
EFP - A ASF tem várias competências, que passam pela regulação e pela supervisão, prudencial e comportamental, das
empresas de seguros e das entidades gestoras de fundos de
pensões. De acordo com o seu Estatuto, a ASF tem por missão
assegurar o regular funcionamento do mercado segurador e
dos fundos de pensões, através da promoção da estabilidade e
solidez financeira das entidades que supervisiona, e da garantia da manutenção de elevados padrões de conduta, com vista
ao objetivo principal de proteção dos tomadores de seguros,
segurados, subscritores, participantes, beneficiários e lesados.
Não há economia sem atividade seguradora. A sua função de
mitigação e gestão dos riscos, através da transferência de
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riscos a que a vida humana e as atividades económicas estão expostas, mas também a função redistributiva através da
devolução de parte dos rendimentos captados, ou a função
pedagógica e preventiva, na promoção de boas práticas, são
insubstituíveis.
A supervisão prudencial dos operadores que a ASF leva a cabo
permite assegurar a sua estabilidade e solidez financeira. Os
níveis de solvência registados pelo mercado, mesmo durante
uma das maiores crises que o país sentiu nas últimas décadas,
ilustram bem a continuidade da atividade seguradora de uma
forma sustentada.
Por outro lado, a ASF desenvolve diversas iniciativas no âmbito da conduta de mercado, tendo como objetivo principal
assegurar que as relações contratuais são neutras, ou seja,
que uma das partes não retira vantagem indevida sobre a outra, densificando o regime aplicável. Essas iniciativas podem
passar pela emissão de regulamentação ou de recomendações
que visam incentivar a adoção das melhores práticas pelos
operadores.
Para este objetivo desempenham também um papel importante os entendimentos, que incidem sobre matérias relativas
à atividade seguradora, de mediação de seguros e fundos de
pensões. Esses entendimentos, que muitas vezes concretizam
orientações e recomendações, promovem uma aplicação convergente de preceitos legais e regulamentares e contribuem
para a consolidação da disciplina do mercado.
Em alguns produtos específicos, com impacto determinante, a
ASF procura analisar os desenvolvimentos verificados ao nível do
modelo de negócio, sempre com o objetivo de reforçar a proteção do consumidor. É o caso, por exemplo, do seguro de saúde,
tendo em consideração a sua importância social, que saiu ainda
mais reforçada da pandemia, e para o qual a ASF definiu um
programa de trabalhos que visa identificar pontos de reflexão e
oportunidades de melhoria ao nível da sua regulação e supervisão, estando atualmente em estudo possíveis soluções.
Voltando ao tema da neutralidade, este objetivo só é atingido
através da prestação de informação adequada aos consumidores. O mito das “letras miudinhas” já acabou há muito tempo,
e reconhece-se cada vez mais que a informação é essencial,
mas devemos ter sempre em atenção que muita informação
não corresponde necessariamente a boa informação.
Num mercado liberalizado, em que geralmente os operadores
podem desenhar os seus produtos, o que é essencial é que
o consumidor saiba o que está a contratar, que saiba fazer
as perguntas certas para ser corretamente informado e poder
contratar o produto que mais se adequa às suas necessidades.
E aqui entra a literacia financeira, na qual a ASF tem vindo a
investir cada vez mais, quer pela reorganização do seu Portal
do Consumidor, quer pelo desenvolvimento de um conjunto de
iniciativas, articuladas, que têm precisamente como objetivo
um adequado esclarecimento dos consumidores.
Num contexto pandémico, as iniciativas passaram a ser desenvolvidas à distância, apostando na produção de materiais
para divulgação nas plataformas digitais da ASF, incluindo as
redes sociais.
Merecem aqui destaque a criação dos “Alertas ao Consumidor”, um conjunto de notas informativas, publicadas com
regularidade no Portal do Consumidor, através das quais se
procura transmitir informação, em linguagem simples e acessível, acerca de alterações legislativas relevantes, medidas
de contingência adotadas em resultado da pandemia e outras
matérias de relevância para o consumidor.
Com a mesma lógica de fundo, foi concebida a campanha “Segure-se Bem!”, com o objetivo de transmitir informação de
cariz prático aos consumidores em diferentes matérias, tais
como: “O que devo saber antes de contratar um seguro?”,
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“Cuidados a ter na aquisição de seguros através de canais
digitais” e “O seguro de saúde explicado”.
Que mensagem gostaria de transmitir para reforçar o
sentimento de confiança, quer de utentes quer das empresas de seguro.
ACS - A pandemia COVID-19 é, muito provavelmente, o maior
desafio que o mundo enfrentou desde as guerras mundiais do
século XX. Num curtíssimo período de tempo foi necessário
alterar práticas e comportamentos e reagir com prontidão às
adversidades que foram surgindo. Esses acontecimentos tiveram, no imediato, e continuam a ter, impactos significativos,
nomeadamente ao nível da economia e do setor financeiro.
É muito importante enfatizar, por isso, a forma como, neste
período difícil, o setor segurador colocou em funcionamento os
seus planos de continuidade de negócio, sem disrupções. Apesar das dificuldades, o setor teve a capacidade de acautelar a
gestão sã e prudente da sua atividade, mantendo adequados
níveis de solvência e elevados padrões de governação.
Nestes tempos difíceis, a ASF monitorizou de perto, através,
por exemplo, de reportes extraordinários e reuniões de acompanhamento, a evolução da situação financeira, de liquidez e
de solvência das empresas de seguros, bem como a capacidade de garantir a continuidade dos negócios, não esquecendo a
importância do tratamento justo do tomador de seguro, com
vista a garantir que as situações críticas e os riscos emergentes eram rapidamente identificados e mitigados.
Face à incerteza quanto à evolução, nos próximos anos, da
economia e, naturalmente, da atividade seguradora, a ASF
reitera a monitorização circunstanciada que irá continuar a
manter, assegurando flexibilização sempre que adequado,
mas primando sempre pela necessária exigência no sentido
de, como até agora, poderem tomadores de seguros e empresas de seguros ter confiança num mercado segurador resiliente e empenhado em ultrapassar os desafios que esta crise
nos apresentou.

Destacam-se a evolução dos mercados
financeiros, o aumento do desemprego e
os impactos na economia das empresas e
das famílias, os quais poderão ter consequências adversas na atividade seguradora. Realça-se, em particular, os efeitos
do confinamento comummente referidos
ao nível do ramo doença. Este segmento
de negócio, mas igualmente o de acidentes de trabalho, terá nos próximos anos
desafios acrescidos, nomeadamente no
âmbito da adequada monitorização e estimação dos custos com sinistros. Nestes
segmentos, tendo presente as alterações induzidas pelo novo vírus nos riscos
subscritos, justificar-se-ão reflexões no
que se refere aos modelos de negócio.
Ana Cristina Santos
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Atividade seguradora
A atividade seguradora, reconhecida como atividade essencial, manteve-se em funcionamento durante as diversas fases da pandemia, embora com regras diferentes sobretudo
para os serviços de atendimento público, e com a maioria
dos trabalhadores em teletrabalho.
A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) acompanhou a atividade das seguradoras e
sociedades gestoras de fundos de pensões, implementado
medidas e recomendações, em consonância com as medidas gerais de combate à pandemia, no sentido de “garantir
a continuidade do negócio” e “a manutenção dos serviços
prestados aos tomadores de seguros, pessoas seguras, participantes e beneficiários”, e de “salvaguardar que os setores segurador e de fundos de pensões continuem a desempenhar o seu papel fundamental de proteção da economia e
da sociedade“ (site oficial)
No sentido de monitorizar o impacto da pandemia nas empresas, a ASF instituiu a obrigatoriedade de reportes periódicos com informação de gestão, quantitativa e qualitativa,
acerca da produção nos vários ramos, sinistros, reclamações e fraudes ou denúncias, e também das alterações à
política de tratamento e canais de informação, ou da própria
organização das empresas, com indicação dos trabalhadores em teletrabalho, entre outros indicadores, para acompanhar de perto a atividade das empresas.
Reforço dos fundos próprios para reforçar a sua solidez e
capacidade de fazer face às incerteza do contexto que se
vive, acompanhar o controlo das moratórias do pagamento
dos prémios dos seguros obrigatórios que se estendeu até
setembro de 2021, por imposição do Governo, e manter
atualizada a prestação de informação aos tomadores, pessoas seguras, participantes e beneficiários, apostando na
comunicação digital e também, no estreito cumprimento
das regras de saúde e segurança, mantendo os escritórios
abertos, foram algumas das medidas estabelecidas para as
empresas de seguro e de distribuição, para fazer face ao
contexto atual.
De acordo com a ASF, na sua Nota de Informação de 3 de
fevereiro de 2021, “A avaliação dos principais riscos do setor
segurador permanece conexa com a evolução da pandemia
Covid-19. O mais recente agravamento da crise sanitária,
que levou à adoção de novas medidas de contenção na generalidade dos países da área do euro, e motivou a inversão
da trajetória de recuperação da economia, justifica a manutenção dos riscos macroeconómicos no nível alto”.
Dados económicos
A produção de seguro direto em Portugal apresentou, em
termos globais, uma diminuição de 18,5% face a 2019.
Os ramos Não Vida registaram um crescimento de 3,1%,
enquanto os ramos Vida apresentam um decréscimo de
34,6%. A perda mais significativa nos ramos Vida deu-se
nos Seguros de Vida (cerca de -49%), enquanto nos ramos
Não Vida os Seguros Automóvel (2,1%), de Doença (8,3%),
de Incêndio (4,3%) e de Acidentes de Trabalho (1,1%),
cresceram.
Já no que diz respeito aos sinistros, verificou-se um aumento dos seus custos em 15,9%, em resultado do crescimento
de 26,4% dos custos nos ramos Vida, enquanto os ramos
Não Vida registaram um decréscimo de custos de 2,3%.
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Organizações da economia social
sempre na primeira linha
Em artigo publicado no Jornal de Negócios de 25 de março, Eduardo Graça, presidente da CASES Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, afirmava que as “Cooperativas, mutualidades, associações, fundações, misericórdias e todas as demais entidades com estatuto de IPSS estão sempre
na primeira linha, pela sua proximidade às comunidades locais, natureza e experiência adquirida, de
combate a todas as situações que ponham em risco a segurança e bem-estar dos cidadãos. Sempre
assim foi e assim será.”

Eduardo Graça, Presidente da Cooperativa António Sérgio
para a Economia Social
RESPOSTA À CRISE
No quadro das responsabilidades e áreas de intervenção das
entidades da economia social faz parte das suas atribuições a
resposta efetiva às necessidades das populações, muitas vezes sendo subsidiárias do Estado nessas funções sociais.
A CASES, que é também uma organização da Economia Social,
sob a forma de régie cooperativa, que congrega o Estado e várias organizações de cúpula do setor cooperativo e social, “tem
por objeto promover o fortalecimento do setor da economia
social, aprofundando a cooperação entre o Estado e as orga-

nizações que o integram, tendo em vista estimular o seu potencial ao serviço do desenvolvimento socioeconómico do País,
bem como a prossecução de políticas na área do voluntariado”.
Foi precisamente o voluntariado “a área de atividade em que
a CASES dispõe de poderes de autoridade que foi mais solicitada, durante o período que decorreu de março de 2020 até
ao início de 2021”, tendo sido desenvolvidos “diversos instrumentos novos tendo em vista dar resposta a um elevado
crescimento de solicitações”.
Internamente a organização “adotou as medidas preconizadas

www.cases.pt
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Como quase sempre acontece deste processo de resposta às exigências da crise
pandémica cuja dimensão não encontra
comparação com outra vivida pelas gerações vivas, resultarão danos que as
próprias entidades têm que identificar,
debater e colocar à apreciação da sociedade no seu conjunto e, em particular,
dos poderes públicos.

pelas autoridades de saúde em conformidade com as diversas
fases da pandemia em que avultou o recurso durante largos
períodos ao teletrabalho”.
DIFICULDADES SENTIDAS
No que respeita à pandemia “a grande questão de fundo, mais
do que uma dificuldade, é a fragmentação social, isolamento e desesperança que a pandemia induziu na sociedade em
geral, organizações, famílias e grupos sociais, com forte incidência nos setores mais frágeis e mais pobres da população.
O setor da economia social não escapa a estes efeitos, mas
como sempre acontece historicamente em tempos de crise,
seja qual for a sua natureza, o setor assumiu um papel contra
cíclico, atenuando os efeitos mais duros da crise, reparando
insuficiências da ação dos setores público e privado lucrativo, agregando vontades e recursos disponíveis ao serviço das
comunidades em fidelidade com a sua natureza que faz da
proximidade a sua maior força. Como quase sempre acontece
deste processo de resposta às exigências da crise pandémica
cuja dimensão não encontra comparação com outra vivida pelas gerações vivas, resultarão danos que as próprias entidades
têm que identificar, debater e colocar à apreciação da sociedade no seu conjunto e, em particular, dos poderes públicos.”.
A questão da diferenciação positiva deste setor, relativamente
a outros setores, nomeadamente relativamente ao Estatuto
fiscal e dos benefícios fiscais continua por concretizar em termos práticos “trata-se de um tema abordado de forma estruturada após a aprovação da lei de Bases da Economia Social
(2013) mas que ainda não foi possível fazer avançar em termos práticos conforme profunda aspiração do setor.”
OPORTUNIDADES
Não obstante a importância deste setor da economia, “na sua
diversidade e heterogeneidade carece de reforçar a sua re-

presentatividade nas instâncias próprias através do reforço da
CPES - Confederação Portuguesa de Economia Social * e num
conjunto de pilares que têm vindo a ser debatidos no âmbito
da UE, utilizando a terminologia transversal inevitável neste
âmbito, e que se sintetizam:
Pilar 1: Acesso a financiamento – promovido através dos
programas EaSI (Programa da UE para o Emprego e a Inovação Social) e FEIE (Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos) e nova possibilidade através do InvestUE que está a
ser preparado;
Pilar 2: Acesso a mercados – promovido através do encorajamento à contratação pública social; do esforço da cooperação entre empresas tradicionais e empresas da economia
social; e do estímulo dado a atividades transfronteiriças por
parte das empresas de economia social e das empresas sociais;
Pilar 3: Melhoria das condições estruturais – promovido através da elaboração de estudos que permitem um maior
conhecimento e melhores políticas; através da promoção de
clusters de economia social e contas satélite nos diferentes
estados-membros; e de ações dirigidas a cooperativas, especificamente o lançamento da iniciativa focada no empego
jovem e constituição de cooperativas, lançada na primavera
de 2019;
Pilar 4: Inovação Social, tecnologias e novos modelos
de negócio – promovido através da criação de uma plataforma europeia para responder a desafios sociais (https://www.
socialchallenges.eu/en-GB/community/4); através da criação
do Prémio Horizon 2020 “Blockchains for Social Goods”; e pela
realização de um estudo que será finalizado no outono sobre
novas tecnologias e digitalização para a economia social e empresas sociais;
Pilar 5: Dimensão internacional – promovido através da
promoção da ES nas políticas de vizinhança e alargamento e
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; e através da
cooperação com organizações financeiras internacionais, comunidades de doadores, think tanks e fóruns.”
Os pilares anunciados “pressagiam um novo posicionalmente
da União Europeia face à Economia Social” e Eduardo Graça
garante que “neste momento é dado como certo que no último trimestre do presente ano de 2021 será aprovado pela
Comissão Europeia um Plano de Apoio à Economia Social de
âmbito supra nacional o que será uma novidade absoluta e
muito deverá contribuir para o desenvolvimento do setor nas
próximas décadas.”

Nota: A CPES – Confederação Portuguesa de Economia Social é uma pessoa colectiva de direito privado e natureza
associativa, que congrega as entidades representativas das diferentes famílias da Economia Social em Portugal. A Confederação foi constituída em 21 de junho de 2018 pelas seguintes organizações de âmbito nacional: UMP -União das
Misericórdias Portuguesas; CNIS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade; CONFAGRI - Confederação
Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal; CPF - Centro Português de Fundações; CPCCRD Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto; UMP - União das Mutualidades Portuguesas;
ANIMAR - Associação Portuguesa Para o Desenvolvimento Local, Confederação Cooperativa Portuguesa, CCRL; APM - Associação Portuguesa de Mutualidades. A Confederação tem por objeto principal a promoção e defesa da Economia Social,
a defesa dos interesses das suas associadas, representar o sector a nível interno e externo, ser interlocutor do Estado e
participar, como parceiro social na concertação, na definição das políticas públicas e nas orientações estratégicas destinadas à Economia Social. Ver: www.cpes.pt.
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PESCA

Que Futuro para o setor
das Pescas em Portugal?
O Setor debate-se com vários Problemas que não têm conhecido solução ao longo da última década,
fato que põe em causa a sobrevivência do próprio setor.

Hugo Martins
Presidente da Direção da Quarpesca
Associação dos Armadores Pescadores de Quarteira
De Bruxelas vem a mensagem frequente de que é preciso proteger os recursos.
Os sucessivos quadros comunitários não contemplaram verba
para modernizações e novas construções de que a nossa envelhecida frota tanto necessita.
O setor tem sido castigado recorrentemente na atribuição das
quotas de pesca, apesar do esforço que tem sido feito pelos
pescadores na gestão dos recursos. Os jovens não demonstram interesse na atividade pois não existe uma mensagem
de otimismo e esperança num futuro risonho. Existem várias
embarcações imobilizadas por falta de mão de obra.
A pequena Pesca Costeira, vista como a pesca mais sustentável
debate-se com o drama do crescimento da atividade aquícola, que
no Algarve tem ocupado algumas áreas importantes de pesca.
O Módulo AI3 - Biodiversidade e Áreas Marinhas Protegidas,
do documento que define a estratégia nacional para o mar nos
próximos anos, clarifica que cerca de 30% da área marítima
sob jurisdição nacional será objeto de Proteção até 2030. O
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projeto recentemente apresentado ao governo para criação
de uma área Marinha Protegida ao largo dos concelhos de Silves, Albufeira e Lagoa, com cerca de 150km2, é tido como
«a machadada final» das fragilizadas comunidades piscatórias
daquela zona, ao contrário do que tem vindo a público.
O prejuízo dos Pescadores será GIGANTESCO.
O novo Regulamento de Controlo da Pesca, que a Comissão
Europeia nos irá impor nos próximos anos gerará uma torrente
de problemas aos Pescadores, que com a faixa etária avançada, terão enormes dificuldades para cumprir com o que lhes
será pedido. Perdemos a oportunidade de atrair jovens para o
setor, que agora se adaptariam melhor às novas regras.
A juntar a tudo isto, o desinvestimento nalguns Portos de Pesca do País, como o de Quarteira, que espera por um cais de
atracagem para as embarcações do cerco há cerca de 10 anos,
não augura nada de bom para o futuro.
Os Pescadores cá estarão para resistir até onde conseguirem,
como é de sua natureza!
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Novo rumo para as Pescas
Associação de Produtores de Pesca do Litoral Norte (APPLN)

A pesca dá-nos o prazer de liberdade, foi isso que me fez seguir a vida de pescador com 12 anos - a
liberdade que só a pesca consegue dar. E nunca pensei que a pesca se fosse tornar no que é hoje e o
pescador ser tratado como se fosse o culpado de tudo o que de mau está a passar nos nossos oceanos… (Manuel Marques, Presidente da AAPLN)

A Associação dos Armadores de Pesca do Norte (AAPN) é uma
associação formada em 1989 com o objetivo de defender e
promover a pesca artesanal. Tivemos a necessidade de evoluir
e, por consequência, constituímos a Associação de Produtores
de Pesca do Litoral Norte (APPLN) dado que esta é uma Organização de Produtores (OP) que tem competências mais alargadas do que a AAPN, nomeadamente a valorização do pescado, permitindo alcançar outros mercados e novos parceiros.
Observando o rumo que o setor seguia ao longo dos últimos
anos, sentimos necessidade de gerar mudança, ou isso ou
manter o mesmo rumo. Juntámos alguns pescadores amigos
da nossa geração, com histórias de vida semelhantes, e revelou-se um sentimento comum, uma vontade de lutar por uma
melhoria no setor, impedindo ou tentando impedir o seu afundamento. Somos talvez a direção mais jovem de uma OP em
Portugal, com vontade de lutar por um futuro melhor.
PORTUGAL, UM PAÍS MARÍTIMO DE COSTAS VOLTADAS
PARA A PESCA
Consideramos que Portugal não trata bem os seus pescadores,
e bastará olhar para o decréscimo do número de pescadores
matriculados em embarcações de pesca comercial: em 2018,
estavam matriculados 16164 pescadores e, em 2019, encontravam-se apenas 14617, o número mais baixo de sempre.
Uma tendência que evidencia o descrédito na profissão, e o
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impacto das más políticas de desenvolvimento da pesca nacional implementadas, marcadas também pela adesão à Comunidade Europeia, em 1986, e à dependência relativamente
à legislação comunitária, que é feita com base na realidade
existente no Norte da Europa, que é muito diferente da nossa.
A cada Estado deveria ser dada mais flexibilidade para adaptar
os regulamentos à sua realidade própria.
Somos um país virado para o mar, mas um Mar que é sobretudo sinónimo de aventura e de lazer… pois a população em
geral não dá à pesca a importância que a pesca merece e o
pescador é um trabalhador a quem a comunidade deveria estar agradecida, afinal põe em risco a sua vida para fornecer ao
país um bem alimentar tão essencial como é o peixe!
LEGISLAÇÃO DISPERSA E CONFUSA, BUROCRACIA
As normas pelas quais o setor se rege têm mudanças quase
diárias e provocam dúvidas constantes (e com elas os autos
de contra-ordenação) em aspetos fundamentais à atividade
tais como as espécies autorizadas; o processo burocrático
que acompanha um trabalhador em período experimental; os
atestados médicos a ter a bordo; o diário de pesca eletrónico;
panóplia de documentos exigidos que caducam em datas muito diferentes ou a identificação das entidades responsáveis por
esta ou aquela medida, e a sua fiscalização.
Este conjunto de questões estiveram na origem da paralizaRevista Marés

ção de algumas embarcações em abril, no Norte do País, mas
refletem problemas de fundo, ligados à falta de adequação da
legislação à realidade.
PESCA MAIS ATRATIVA PARA OS JOVENS
Para a pesca ter futuro é preciso que atraia os jovens, e para
isso é preciso criar um pacote de apoios ao jovem pescador,
valorizando a profissão através da criação de um perfil que
enquadre os requisitos da profissão numa perspetiva positiva.
Perfil que elenque os aspetos mais atrativos da profissão, que
esse pacote de apoios deverá contribuir para implementar!
Desde logo a melhoria das condições de trabalho a bordo e aumento da remuneração, bem como a melhoria das condições
de habitabilidade e de equipamentos que tornem o trabalho a
bordo mais seguro e menos exigente.
Com investimento na melhoria das condições de trabalho e na
qualidade e seletividade do pescado, ocorrerá a consequente
restruturação no setor e com isso cativar jovens qualificados
para a arte da pesca artesanal e a sustentabilidade da pesca,
ideia que hoje em dia todos defendem e que passa pela utilização de artes seletivas, que não agridem os fundos marinhos.
Incentivos para a formação e qualificação de jovens pescadores, no acesso à profissão, e apoios às empresas que promovam a contratação, contribuindo para o fim da precaridade
laboral.
Mas para tudo isto ser possível é necessário também que a
rentabilidade das empresas da pesca aumente, e o que assistimos é à desvalorização do valor do pescado, inclusivamente do peixe de maior valor comercial, trazendo dificuldades
acrescidas para a pesca artesanal.
PESCA SUSTENTÁVEL, VALORIZAÇÃO DO PESCADO E
DOS RENDIMENTOS DO PESCADOR
1.ª venda - seremos donos do nosso peixe?
Os recursos marinhos são limitados e capturar mais peixe não
deve ser a solução para aumentar o rendimento dos pescadores. O que é verdadeiramente central é que grande parte do
valor do pescado fique do lado do pescador e não se perca no
circuito entre este e o consumidor, devendo ser facilitado o
acesso de empresas e particulares à primeira venda. Com esse
objetivo o Governo já criou uma lei (que falta regulamentar),
que permite o acesso à primeira veda na Docapesca, de hospitais, escolas e instituições de solidariedade social, sem intermediários, mas é preciso ampliar o alcance desta medida...
Na verdade, a partir do momento em que descarregamos o
pescado este “deixa de nos pertencer”, pois ficamos à mercê (no leilão descendente que se inicia num valor base e vai
descendo até ao valor pretendido) da licitação do comprador.
Está prática é manifestamente injusta dado que o pescado é
comprado muitas vezes a cêntimos o kilo, e vendido posteriormente muito mais caro, sem que possamos rejeitar a “oferta”,
ou obter compensação com a venda posterior inflacionada.
É também nosso papel, enquanto OP, procurar impedir práticas especulativas e lesivas para a comunidade piscatória e
procurar parceiros, para a promoção e venda de um dos mais
importantes alimentos.
Para a valorização do pescado há também novos caminhos
que devemos seguir: novas rotas para escoamento do pescado e alcançar outros mercados, com uma rentabilidade maior.
Precisamos criar marcas, empresas transformadoras e de congelamento fortes e em parceria com os pescadores. Associando-se às universidades, despertando o interesse pelas atividades ligadas ao mar e abastecendo o setor com mão de obra
qualificada, destinada não apenas ao ato da captura, mas na
garantia de qualidade do produto, considerado o melhor peixe
do mundo! Este será o futuro da pesca e do mar português.
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“O setor das pescas não se esgota no mar, e os homens e mulheres que em terra
apoiam as tripulações são fundamentais e insubstituíveis na cadeia produtiva. Para
além das tripulações, também os trabalhadores de terra (maioritariamente mulheres) devem usufruir dos apoios estatais e comunitários, bem como de formação
certificada e na melhoria das condições de trabalho.”

Sustentabilidade ambiental, económica e social
Há quem pense que a pesca pode desaparecer e ser substituída pela aquicultura. Essa é uma ideia errada, a aquicultura
será sempre uma atividade complementar à pesca e nunca a
poderá substituir, até porque a pesca também contribui para
a preservação de um equilíbrio sustentável das espécies marinhas.
Da mesma forma que é preciso equilibrar espécies em cada
floresta de acordo com o ecossistema próprio, também no mar
há-que respeitar as dinâmicas das espécies e ecossistemas!
Precisamos sim fazer uma gestão eficiente da pesca, e a diminuição constante das quotas de pesca em várias espécies
na última década, não tem sido acompanhada pelas medidas
necessárias para ajustar a frota sem prejudicar os pescadores
nos seus rendimentos.
Por outro lado, para garantir a sustentabilidade dos recursos
marinhos, os períodos de interdição devem ser claros, e não
pecar por excesso, prejudicando gravemente o setor, ou por
defeito, prejudicando gravemente as espécies. No final, se
assim for, todos perdem. A sustentabilidade da pesca não é
apenas ambiental, é também económica e social. Uma pesca
sustentável tem que respeitar os ecossistemas, garantir a reprodução das espécies, e garantir a subsistência das pessoas
que vivem da pesca.
Frota envelhecida e maior esforço de pesca
O envelhecimento da frota é outro dos problemas estruturais
do setor. Ao longo da nossa costa contam-se largas dezenas
de embarcações, muitas delas com mais de 20 anos, e outras
tantas, paradas pelos portos de norte a sul do país à espera
de misericórdia. Sem condições mínimas de segurança e higiene para as tripulações e, devido à idade excessiva, muitas
delas com manutenções muito dispendiosas. Torna-se por isso
urgente apoiar e subsidiar a renovação das embarcações tornando-as energeticamente eficientes e financeiramente rentáveis. Para a pesca ser sustentável tem que haver um equilíbrio
entre a dimensão da frota e os recursos disponíveis.
NOVO RUMO
Acreditamos que, com novas políticas como as que referimos,
e o esforço de todos, a pesca deixe de ser uma atividade de
segunda, o último recurso profissional, e possa vir a ser a
profissão sustentável e de futuro porque lutamos, e que os
pescadores possam voltar a ter orgulho na sua profissão!
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Pescadores resilientes!
Associação de Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (AAPSACV)

Nos últimos anos o nosso setor tem sido alvo de diversos problemas, nomeadamente, pela falta de
mão de obra, formação, restrições impostas pela Tutela e União Europeia, redução do valor do pescado
na 1ª venda, quotas de pesca, falta de formação, excesso de burocracia e fiscalização. Isto porque,
como é sabido, a incerteza do valor do rendimento mensal não atrai os jovens, não existe um incentivo
para que os jovens ingressem na pesca, e estes optam por trabalhar em empresas locais ou vão para
fora do país. E os mais velhos vão lentamente desistindo… uns reformam- se, outros vendem as suas
embarcações.

A inexistência de formação, e a falta de formadores por parte
das entidades que as ministram é outro dos problemas existentes no Porto de Pesca de Sines. Um défice que poderia ser
resolvido se os pescadores reformados pudessem tornar-se
formadores, algo que a legislação em vigor atual não permite, e que traria vantagens em diversos níveis. Por um lado,
mantinha-se o seu conhecimento e a sua experiência de vida
ativos na comunidade, permitindo a passagem de testemunho tão importante na tradição das comunidades piscatórias,
e por outro lado, potenciava a entrada de jovens que querem
ingressar na pesca.
Para além da falta de mão de obra, os pescadores do Litoral
Alentejano têm-se deparado nestes últimos anos com a redução de áreas de pesca, a sul pelo Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) e a norte pela Reserva
Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha (RNLSAS),
e ainda, pelo aumento do Terminal XXI. Ora, sendo na sua
maioria uma frota de pesca local, esta situação torna- se insustentável, pois têm que se deslocar para pesqueiros mais
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distantes, o que obriga também a um esforço de pesca adicional que contraria as necessidades de racionalidade e sustentabilidade da pesca, um contrassenso cada vez maior nos
dias que correm!
No que respeita à reestruturação da frota não existe um incentivo do Estado, que permita a renovação/ modernização das
embarcações que se encontram envelhecidas, para que haja
melhores condições de trabalho a bordo, e tornar as embarcações mais competitivas e mais eficientes do ponto de vista
energético.
Apesar de tudo é de relevar o esforço que tem vindo a ter lugar por parte da Administração na redução de burocracia, mas
que ainda não se revelou suficiente e que constitui um entrave
ao regular funcionamento da atividade. E existe um trabalho
a desenvolver pela Tutela na dignificação da profissão e eventuais apoios a nível da redução de impostos.
Ainda assim, e com os problemas que o setor tem vindo a
atravessar, é de louvar que mesmo em tempo de pandemia,
os pescadores foram resilientes e não desistiram!
Revista Marés

MARÍTIMO-TURÍSTICA E ANIMAÇÃO TURÍSTICA

“Que dificuldades, que desafios
para o futuro próximo?”

António Marques Vidal
Presidente da APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos

Estamos em maio de 2021. Após 14 meses de crise profunda
para o sector da Animação Turística e Eventos, nomeadamente para os Operadores Marítimo Turísticos que conseguiram
sobreviver, é altura de começar a preparar o recomeço.
O ponto de partida da minha reflexão é a busca de respostas
para a difícil questão colocada no subtítulo deste texto: “Que
dificuldades, que desafios para o futuro próximo?”.
Como abordagem inicial, teremos de contextualizar para me-
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lhor se compreender como deveremos sair. Em fevereiro de
2020, as projeções eram de grande crescimento, mais clientes
e mais trabalho. No entanto, este crescimento não fazia esquecer os problemas de fundo, simplesmente os camuflava:
a pressão de dar resposta à procura e ao crescimento eram
razões bastantes para uma resolução mais lenta dos mesmos,
ficando as lutas pela resolução de pequenos problemas operacionais.
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Este caminho foi brutalmente interrompido pela pandemia. A
Covid-19 disseminou-se pelo Mundo e o turismo parou, a crise
chegou… mais de 80% de quebras de faturação, perda de força produtiva, material a degradar, com muitas das empresas
a não conseguirem chegar aos apoios (pelos mais diversos
motivos) etc…
Existe uma oportunidade de recuperação e, mais uma vez, é
importante refletir sobre qual vai ser o nosso caminho.
Para falar de futuro temos de abordar a questão segundo duas
perspetivas: a primeira, quais são as alterações relativas aos
clientes que se vão fazer sentir nos tempos mais próximos; a
segunda, quais os problemas estruturais que o sector tem que
devam ser resolvidos.
Em relação ao perfil do consumo dos nossos clientes, a certeza que já conseguimos ter é que, a partir deste ano, as
empresas e os seus clientes vão trabalhar segundo um potencial contexto de pandemia. Vamos passar a integrar as
regras de prevenção da Covid-19 nos planos de gestão de
risco, mas há outras realidades a ter em conta: os clientes vão ser mais exigentes, procurando uma componente de
sustentabilidade mais visível e a aproximação à natureza e
ao valor das dimensões sociais, culturais e ambientais vão
ser maiores. Neste contexto, as empresas marítimo-turísticas que demonstrarem seguir as regras da sustentabilidade,
tiverem o selo Clean & Safe e conseguirem uma boa comunicação digital, quer ao nível da promoção quer ao nível da
reserva, serão as preferidas. Cada evento ou programa de
animação turística presencial, vai ser encarado como excecional, devendo, por isso mesmo, ter mais qualidade e retorno para o cliente. Este refinar do posicionamento vai obrigar
muitas empresas marítimo-turísticas a reformular-se, apostando mais numa melhoria da relação com o cliente ao nível
da comunicação, dos serviços e da fidelização, para além de
terem de investir mais na sustentabilidade dos seus produtos. Outra estratégia será a aposta na criação de Oferta de
Destino, através da partilha de programas e serviços, criando
uma rede de sinergias concertada entre vários operadores,
elevando o potencial dos locais de destino e naturalmente
a captação de mais clientes. Esta estratégia já está a ser
implementada em Portugal através da rede de Estações Náuticas, à qual recomendo que os empresários adiram.
Quem continuar a apostar só no consumidor imediato, num
serviço incaracterístico e sem personalidade irá perder o seu
mercado: as novas gerações de consumidores querem dialogar através do digital, com respostas rápidas e bem estruturadas. Por outro lado, cada vez mais, será necessário investir
na qualificação dos serviços e dos recursos humanos, aumentando o retorno para o cliente. Viver da simples exploração
de recursos já não é bem recebido. Em resumo as linhas de
força serão: digitalização, qualificação, comunicação e sustentabilidade.
A outra análise que é pertinente fazer incide sobre os problemas do sector da animação turística em geral e das marítimo-turísticas em particular. Este é o grande problema, que
tem muitas frentes. No final de 2021, os grandes constrangimentos continuam e vão atrasar e dificultar a sobrevivência das empresas, muito para além dos impactos diretos da
pandemia. Voltamos a discutir os “novos/ velhos” problemas.
Quando começamos a ver como ajudar a resolver os problemas do sector da Animação Turística e, em especial, das
marítimo-turísticas, chegamos à conclusão que, retirando alguns problemas fruto do contexto da pandemia, os problemas são os mesmos. E esses exigem capacidade de diálogo,
mudança de atitudes e grande vontade política, 3 fatores difíceis de implementar…
Vou só abordar alguns, eventualmente os mais impactantes.
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As linhas de força serão: digitalização,
qualificação, comunicação e sustentabilidade

DISPERSÃO DE TUTELAS E FALTA DE COORDENAÇÃO
O setor da animação turística tem de se articular com 12 tutelas, 308 municípios, 32 CIM e duas Regiões Autónomas. Só
este enquadramento é potenciador de problemas e dificulta a
eficácia. Se a tudo isto se somar que, de acordo com a lógica
de cada tutela, se criam leis e regras (que normalmente não
têm em conta a globalidade, mas só uma visão corporativa
e reduzida), além de criarem taxas e taxinhas (subvertendo
a finalidade das taxas que é prestar um serviço essencial)
e procedimentos burocráticos que nos fazem gastar muito
tempo e recursos, temos um cenário complicado. Para além
destas, sabemos que há muitas “guerras” de tutelas e desconhecimento entre si. Por todos estes factos, deveria ser um
desígnio para todos concertar posições. Um dos exemplos
mais recentes é a delegação de competências na gestão das
praias, que passou para as autarquias, sendo que, ao não
existir previamente uma concertação entre estas, estamos
a ter diferentes abordagens que estão a acentuar desigualdades e a criar problemas às empresas marítimo turísticas,
apoios recreativos, etc.. Se estamos de acordo que tem de
existir uma gestão local, onde se reflitam os contextos e necessidades de cada região, é certo que também deve ser uma
obrigação existir uma coerência ao nível das políticas estruturais como a do turismo.
Este é a principal fonte de problemas, transformando qualquer
atividade empresarial num calvário, sempre inseguro, onde
não se podem fazer apostas estruturantes.
FALTA DE TRABALHO EM COMUM COM AS ASSOCIAÇÕES
Outro fator penalizador é a não existência de uma cultura de
democracia e cidadania na gestão das entidades públicas, que
têm por norma e tradição evitar o acesso das associações representativas do setor das marítimo-turísticas à fase prévia da
construção das leis, regras, projetos, etc.. Limitam-se a consultar os empresários só após a criação dos projetos, quando
já é muito difícil mudar alguma coisa.
É muito importante conseguir que as entidades que têm responsabilidades de gestão da coisa pública sejam obrigadas a
trabalhar com as associações, negociando em vez de impor soluções, muitas vezes completamente desajustadas da realidade
(situação que ocorreu muitas vezes durante esta pandemia…),
na criação de planos de ordenamento e outras situações.
FALTA DE RECURSOS ESTRUTURANTES PARA O SETOR
O crescimento das atividades marítimo-turística exige que se
olhe para estas como um novo setor estruturante, pelo que é
importante criar estruturas de apoio como por exemplo cais
dedicados às marítimo-turísticas, oferta de formação adequada de acordo com as novas exigências, planos de ordenamento que tenham em consideração esta nova realidade e
os avanços tecnológicos, sendo efetivamente planos para um
ordenamento sustentável.
A APECATE está disponível para receber todos os empresários
que acreditem no associativismo e na defesa do sector, assim
como, continuar a trabalhar e a construir soluções que melhorem este setor fundamental para a criação de um destino
Portugal.
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As cooperativas e o futuro:
Desafios e oportunidades
O problema do nosso tempo é que o futuro não é o que costumava ser.
Paul Valéry

Rogério Cação
Presidente da Direção da Confecoop - Confederação Cooperativa Portuguesa, CCRL

As cooperativas estão habituadas a superar momentos difíceis. A história do movimento cooperativo está repleta de
exemplos em que os princípios e valores que norteiam a
ação cooperativa foram catalisadores de processos de mobilização e construção de sinergias, que permitiram ultrapassar obstáculos, por muito complexos que eles fossem. Com
a situação pandémica que se abateu sobre nós, a situação
não foi diferente e, passados os primeiros tempos de espanto pela situação inesperada, os cooperativistas meteram
mãos à obra e enfrentaram os problemas com determinação. Não é por acaso que, designadamente no domínio social, pouco ou nada se ouviu falar de problemas surgidos
nas cooperativas, que estiveram na linha da frente do combate aos impactos da pandemia. É porque a sua missão foi
bem-sucedida.
Claro que a crise pandémica pôs a nu algumas fragilidades que, remediadas na situação de emergência, têm que
ser repensadas no futuro: os modelos de sustentabilidade
revelaram-se incipientes, houve falhas no domínio da intercooperação e verificaram-se algumas idiossincrasias na
abordagem, por falhas no diálogo interorganizacional. Naturalmente que os diferentes ramos cooperativos experimentaram dificuldades diferentes, mas ficou claro que todos
teremos a beneficiar de uma ação mais coesa e sobretudo,
assente na intercooperação.
O maior desafio que se nos coloca para o futuro, talvez seja
a necessidade de rever os paradigmas de ação: dando como
exemplo o caso das cooperativas de solidariedade social,
temos uma cobertura interessante, mas é evidente que subsistem falhas estruturais graves, ao nível designadamente
da subsidiariedade e da complementaridade. Mas o novo
paradigma tem que ser pensado numa escala de modernidade, onde é inevitável que se incorporem novas prioridades
organizacionais, como o são a digitalização e as diferentes
dimensões da economia verde. Isto implica uma reflexão
urgente sobre o que somos e temos hoje, para que estrategicamente possamos traçar metas para o futuro. E essa
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reflexão não se pode situar apenas na realidade cooperativa, devendo antes ser enquadrada nessa realidade mais
alargada de que fazemos parte que é a Economia Social.
E não podemos desperdiçar oportunidades. Desde logo potenciando as oportunidades criadas pelo Plano de Reestruturação e Resiliência mas também pensando a mais médio
prazo nas oportunidades que venham a ser criadas no âmbito
do Portugal 2030. As organizações cooperativas têm que assumir a modernidade como mote para o desenho estratégico
do seu futuro e este tempo é o tempo certo para o fazer.
A formação é uma ferramenta incontornável para o desenvolvimento e modernização das organizações da Economia
Social. Há hoje domínios que temos que abraçar, e para isso
é preciso capacitar as pessoas e as organizações. Alguns
exemplos:
1. Processos de Modernização das Organizações da Economia Social – A Transição Digital
2. O Setor Social e da Saúde na Economia Social – Novos
Paradigmas
3. Ação Ecológica na Economia Social
4. Modernização energética – A energia verde
5. Novos domínios de negócio social: cultura e turismo
6. Qualificação dos Agentes da Economia Social
7. Intercooperação como ferramenta de sustentabilidade
8. Governança em parceria e redes locais para o desenvolvimento
9. Incremento da Inovação e Desenvolvimento como ferramenta estratégica
Vivemos tempos de dificuldades que põem em causa muitas coisas que dávamos por adquiridas. Mas, como dizia alguém, o que não nos mata tem que nos tornar mais fortes.
Por vezes, é preciso assumir resultados menos bons para
ultrapassar momentos maus. O que não pode em caso algum acontecer é deixarmos de colocar sempre as pessoas
primeiro. Essa é a principal referência que nos distingue.
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Conservas apostam no futuro
Diz o provérbio que da crise nasce a oportunidade e a pandemia veio provar-nos isso mesmo. São
oportunidades que exigem o nosso melhor empenho e dedicação em dois planos distintos. No plano
do sector em que nos inserimos, o da indústria conserveira, conseguimos lutar contra a adversidade
e assegurar a continuidade de negócio, quer das nossas empresas, quer daquelas que a montante e a
jusante connosco trabalham. E no plano da responsabilidade social, em que todos temos de fazer um
esforço redobrado para contribuir para que ninguém fique pelo caminho.

José Maria Freitas
Presidente da ANICP - Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe

No que ao esforço dos industriais conserveiros diz respeito, fizemos há pouco o balanço da campanha levada a cabo pela ANICP
- Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe durante o ano de 2020. Numa cerimónia pública realizada em Matosinhos, com a presença do Senhor Ministro do Mar, Professor
Ricardo Serrão Santos, e da Senhora Secretária de Estado das
Pescas, Dra. Teresa Coelho, mostrámos que, num ano atípico de
pandemia, e conjuntamente com as iniciativas de promoção das
conservas portuguesas, concretizadas na imprensa escrita, televisão, redes sociais e outdoors, registou-se um aumento de dois
dígitos na procura de conservas nacionais, a que correspondem
14% no volume de vendas e 20% em valor, segundo um estudo
efetuado pela BBZ, a agência criativa responsável pela sua criação.
Na verdade, os bons resultados obtidos com a campanha da ANICP feita ao longo de 2020 revelam-se no facto de as especialidades terem ganho terreno às conservas tradicionais, mostra que
este é um atributo valorizado pelos consumidores e que se traduz
no facto de as conservas deixarem de ser vistas como um produto básico, mas antes como uma refeição completa (82,1%), que
pode, inclusivamente, ser sofisticada.
O selo “Conservas de Portugal”, que pretende abranger toda a
indústria conserveira nacional, quer dar maior evidência à origem
do produto no momento da escolha do consumidor. A confirmá-lo,
o facto de o público português ter passado a prestar mais atenção

ao que é nacional, valorizando claramente as conservas portuguesas, de acordo com 83,3% dos inquiridos.
A campanha “Vamos Conservar o que é Nosso” cumpriu, por isso,
a sua missão de levar as conservas portuguesas a cada vez mais
consumidores e conquistar uma maior presença à mesa dos portugueses de todas as idades. Tivemos, também, a preocupação
em sensibilizar os chefs, mas também a distribuição alimentar,
enquanto parceiros fundamentais para valorizar este produto ímpar, saudável, que concentra grande valor nutricional e uma forte
tradição do saber fazer português, que tem sido passado entre
gerações.
Vale também a pena assinalar os bons resultados obtidos pela
indústria em 2020, que registou um aumento das exportações e
o facto de a Balança Comercial ter apresentado um saldo positivo.
De destacar ainda o facto de a produção nacional ter aumentado
em 11 mil toneladas, em linha com os objetivos da campanha
“Vamos conservar o que é nosso”, para um total de 72 mil toneladas. Em valor, a produção nacional aumentou 40 milhões, para
365 milhões de euros.
APELO À JUVENTUDE
Num outro patamar da atividade da ANICP, foi lançada uma iniciativa que apelou à criatividade dos universitários portugueses,
através do concurso “DESIGN COM LATA”.
Esta iniciativa decorreu no âmbito das Comemorações do V Cente-

O concurso “DESIGN COM LATA”, a que os estudantes universitários portugueses aderiram
com muito interesse, permitirá conquistar estes públicos mais jovens, que são futuros consumidores e que darão continuidade ao legado
das muitas gerações que ajudaram a construir
este importante património nacional que são
as conservas.
Vencedor do Concurso “Design com lata”
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2.º lugar no Concurso “Design com lata”

3.º lugar no Concurso “Design com lata”

nário da Primeira Circum-Navegação e teve por objetivo identificar
e selecionar propostas com uma forte componente de inovação e
criatividade para o design da emblemática lata de conservas de
peixe.
O concurso, subordinado ao tema “À descoberta do Planeta Oceano”, pediu aos jovens artistas uma abordagem criativa à perspetiva atual do Planeta Oceano em que vivemos, assim como a
respetiva relevância para sustentabilidade de toda a vida que nele
habita e o papel determinante que desempenha na aproximação
entre povos e o estabelecimento de relações interculturais.
O concurso “DESIGN COM LATA”, destinado a alunos do Ensino
Superior contou com a participação de mais 60 jovens universitários portugueses e cerca de 150 propostas a concurso.
As propostas concorrentes foram avaliadas por um júri composto
por quatro distintos designers (Ana Lisa Lucas, Luís Mendonça,
Sandra Maria Teixeira e Victor Vicente, e pelo representante da
estrutura de missão para as Comemorações do V Centenário da
Primeira Circum-Navegação, Pedro Faleiro), que anunciou os vencedores no dia 26 de abril, no Pavilhão das Galeotas do Museu de
Marinha, e que contou com a presença da Senhora Secretária de
Estado das Pescas, Dra. Teresa Coelho, do Chefe do Estado-Maior
da Armada, Almirante António Maria Mendes Calado e, José Manuel Marques, Presidente da EMCFM e José Maria Freitas, Presidente da ANICP.
O trabalho do júri foi árduo face à qualidade dos trabalhos apresentados e que serão exibidos em vários pontos do país.
A autora do trabalho vencedor, que recebeu como prémio uma
viagem a bordo do NRP Sagres, descreveu a sua obra como “o
retrato de uma criatura inocente, com vivências no olhar e humor
no sorriso. O equilíbrio entre os dois mundos onde é difícil a diferenciação das características que pertencem a cada um deles”.
O segundo prémio, atribuído ao trabalho que representa “um
marmoreado intenso em que cada olhar pode ver um mundo diferente: peixes e algas, a profundidade do oceano e tudo o que
nele habita ou permanece”, e o terceiro prémio, atribuído a uma
representação “daqueles que tiveram a ousadia de ver para além
do mapa, de chegar a novas realidades e conhecer novos povos e
culturas”, foram contemplados com menções honrosas.
Com esta iniciativa, as conservas portuguesas, que já se diferenciam pela qualidade, chamam, agora, a necessária atenção do
público mais jovem para aspetos como a inovação e a sofisticação
e por representarem uma forma saudável e original de consumir
peixe.
O concurso “DESIGN COM LATA”, a que os estudantes universitários portugueses aderiram com muito interesse, permitirá conquistar estes públicos mais jovens, que são futuros consumidores
e que darão continuidade ao legado das muitas gerações que ajudaram a construir este importante património nacional que são as
conservas.
Na ANICP, achamos que a ilustração vencedora descreve simbolicamente e com enorme simplicidade, a primeira circum-navegação, que mudou completamente a conceção do mundo até então.
Um peixe humanizado, o homem que partiu à aventura e os pés

dos que encontrou, apelidados de patagões, por conta de serem
alongados pelos calçados feitos de peles.
Homens, que navegaram como peixes, movidos pelo prazer de
conhecer outros povos, outros lugares, outras vezes pela necessidade ou movidos pela ambição, pela possibilidade de um comércio
promissor, que os poderiam tornar ricos ou glorificar com o seu
nome inscrito no panteão dos grandes viajantes que marcaram
a história.
Acresce dizer que, a lata de conserva é um excelente elemento de
estudo da evolução do design português, porque os produtores de
conservas sempre tiveram e continuam a ter um cuidado muito
relevante na ilustração dos seus produtos.
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REDUÇÃO DA PEGADA DE CARBONO E IVA
Na ANICP, estamos sempre de olhos postos no futuro, e isso envolve questões tão abrangentes como a redução da Pegada de
Carbono ou a redução do IVA.
Com vista num futuro mais verde, a nossa indústria já se encontra
a aplicar medidas de neutralidade e a Associação vai, muito brevemente, dar o seu contributo e sobretudo o seu exemplo, para
esta nova realidade.
Relativamente à questão do IVA, uma das questões que temos
em cima da mesa, é a redução do IVA das conservas de moluscos dos 13% para os 6% à semelhança dos moluscos frescos ou
congelados. Trata-se de repor uma situação que até à data se encontrava esquecida, sabemos que estes são assuntos que passam
despercebidos, mas que para a indústria se revelam determinantes, uma vez que se podem traduzir na perda de competitividade
perante os grandes produtores de conservas na Europa, e para o
consumidor final, atento ao valor de compra, pode pesar como
um fator decisivo no momento de escolher um produto nacional
ou importado.
Tenho que terminar este artigo com uma mensagem de reconhecimento aos industriais deste setor porque são eles que têm sabido conservar a tradição e a excelência do saber fazer nacional,
ao mesmo tempo que têm sabido inovar, mesmo neste período
turbulento que todos vivemos.

…uma das questões que temos em cima da
mesa, é a redução do IVA das conservas de
moluscos dos 13% para os 6% à semelhança dos moluscos frescos ou congelados. Trata-se de repor uma situação que até a data se
encontrava esquecida, sabemos que estes são
assuntos que passam despercebidos, mas que
para a indústria se revelam determinantes,
uma vez que se podem traduzir na perda de
competitividade perante os grandes produtores
de conservas na Europa
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A cooperação entre entidades
da Economia Social
Em meu nome pessoal e da nossa Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e
Desporto, agradeço o convite para participar na Revista Marés. A nossa Confederação, como é sabido,
representa todo o associativismo de cultura, recreio e desporto e desempenha um papel essencial no
MAP – Movimento Associativo Popular, constituido por cerca de 30.000 entidades e 450.000 Dirigentes.

Augusto Flor
Presidente da CPCCRD - Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto

Constitui uma honra, desafio e obrigação, colaborar com a Marés pela importância que esta tem na transmissão de uma cultura muito própria e rica que tem como fundamento a nossa
ligação ao mar e ao trabalho. Sociológicamente, a existência
da Marés, é um contributo essencial para a construção e interpretação da identidade, enquanto diferença, mas também
para fixar para a posteridade o momento que cada um de nós,
cada geração, vive e deixa para trás. A História escrita sobrevive à memória de todos os homens.
A Mútua, lato senso, é uma entidade que se instituiu e, como
tal, é uma instituição. Uma entidade seguradora, dedicada especialmente ao Mar e aos homens do Mar, Armadores e Pescadores. Como entidade privada sem fins lucrativos, ou seja
da Economia Social, coloca o bem estar e o bem fazer à frente
do lucro e da distribuição de dividendos, inspira-nos e desafia-nos a imaginar e a lutar por uma sociedade mais justa sem
exploradores ou explorados.
Partindo do conceito de “propriedade dos meios de produção”,
a Constituição da República, que este ano comemora os 45
anos da sua publicação (2 Abril 1976), deixa clara a existência de três sectores da economia: o público, o privado e o
cooperativo e social. É neste último que a Mútua e as cerca
de 30.000 Colectividades de cultura, recreio e desporto se inserem, por isso ser comummente conhecido por “3º sector”.
Os Dirigentes Cooperativos como os nossos queridos amigos
Jerónimo Teixeira e Rogério Cação deram um importante contributo para a estruturação da Economia Social em Portugal,
quer na preparação e realização do 1º Congresso Nacional de
Economia Social, quer na constituição da CPES – Confederação Portuguesa de Economia Social. Tive a honra e a felicidade
de partilhar esses momentos e aprender com eles. Continuam
a dar esse contributo e eu continuo a aprender com eles.
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Os desafios
DIFICULDADES E POTENCIALIDADES PARA O FUTURO
Ao longo dos 51 anos de Dirigente Associativo voluntário, benévolo e eleito, tive oportunidade de sentir, agir ou reagir a várias
crises do MAP. A sangria de jovens Dirigentes para a guerra
colonial (1961/1974); a vaga de desemprego na indústria e
pescas e início da precariedade (1980/1990); as sussessivas
alterações às leis laborais em prejuízo dos trabalhadores, bem
como a deslocalização de empresas, desregulação de horários
de trabalho que se mantêm e agravam e agora a pandemia
provocada pela Covid-19. Todas estas crises, não sendo da responsabilidade do MAP, são crises da sociedade que têm fortes
impactos no MAP e na Economia Social. Não fosse a existência
de uma Economia Social e estas crises teriam ainda um maior
impacto na vida das pessoas.
O modelo social vigente, em minha opinião, é essencialmente
de assistência e remediação, quando deveria ser de prevenção. Precisamos enfrentar e mudar o modelo que perpetua a
exploração, os baixos salários, a distribuição assimétrica da riquesa produzida e, inevitavelmente, conduz à exclusão social.
Por essa razão, os Dirigentes Associativos e Cooperativos não
são “gestores de crises” ou “amortecedores sociais” mas devem
ser, sobretudo, agentes de consciencialização e transformação
social.
A pandemia Covid-19 que atravessamos, veio evidenciar os
muitos problemas que existiam e novos problemas. A Confederação Portuguesa das Colectividades, tem enfrentado esta
fase com muita preocupação, análise e diagnóstico, apresentação de propostas e determinação. Temos transmitido confiança e sabemos que muitos colegas Dirigentes, atravessam
momentos de incerteza e de desânimo.
Durante o ano 2020, mantivemos um contacto regular, permanente, com os Dirigentes, informando e aconsellhando o

que fazer em cada momento, em cada quinzena. Produzimos
Notas Associativas, o ELO Associativo e o Código de Conduta e
Plano de Contingência com a colaboração da Direção Geral de
Saúde. Apresentámos propostas ao Governo, Assembleia da
República e Câmaras Muinicipais de forma a reduzir os impactos negativos da pandemia no MAP.
Em 2021, elaborámos um Manual de Retoma Associativa pós
Covid-19 que está distribuido às 30.000 Colectividades em
formato digital e em papel. Preparamos uma campanha de
convite à filiação e participação das populações nas actividades associativas sob o lema “Cultura, Recreio e Desporto para
todos!”.
Não obstante estarmos a viver momentos de grandes dificuldades e incertezas, não deixará de ser um episódio nas nossas
vidas e na vida das nossas instituições, pelo que a cooperação
entre entidades da Economia Social é fundamental. Havemos
de vencer as dificuldades e continuar o caminho do futuro,
porque o futuro é aquilo que vem até nós em cada dia e que
nós mudamos com a força da nossa determinação e confiança.

C ultura Costeira
Percebeste … ou queres
que te faça um desenho?
Mar de experiências – consciência na praia
Os tempos que correm secam as palavras. Tornam-nos introspetivos ou hiperativos
de um modo que mal podíamos supor em Março de 2020 quando, de um dia para
outro, todos os cenários que previam mudanças societais se puseram em marcha.
Maria do Céu Baptista
Consultora Cultural da Mútua dos Pescadores

Subtilmente, as pessoas
perguntaram-se, embora só
por uma milésima de tempo,
se haveria esperança quando parecia não haver futuro. Alguns acordaram em
sobressalto com a possibilidade de uma anunciada extinção da Humanidade. Isto
caso a desintegração arrastasse consigo não uma poderosa reorganização e uma
integração de novos valores
comuns, mas a confirmação
de vidências antigas que
declaravam a queda e a desintegração total, tal como a
que aconteceu recentemente, em tempo planetário, ao
Império Romano.
Quando os especialistas
desenham modelos para a
mudança da sociedade contemporânea há sempre um
primeiro momento em que
se perde a fé no sistema industrial e as crises pioram.
A reação mais comum tem sido a libertação pelo próprio sistema de recursos económicos e humanos com o fim de apoiar
soluções de retoma. Na verdade, dizem também, nem todas
essas retomas são inclusivas e muitos recursos e tempo são
esbanjados em soluções ego e etno-centradas, e por tanto
exclusivas por natureza, e sem qualquer interesse em termos
planetários. Se a sociedade não estiver preparada para se tolerar (sentir mas não reagir/sentir e agir em consciência com
a sua responsabilidade, regressando a um lugar de calma) e
se os valores não sustentáveis ganharem, o que postulam é
o acelerar da desorganização sobretudo pela intensificação de
conflitos provocados pela escassez e desumanidade. O fim civilizacional global é, em geral, mais rápido do que o expetável.
Interessa para este texto aclarar a importância do continuado
trabalho de Bruno e Teresa em prol da cultura costeira, a partir

de Vila Chã, agregando agora uma dimensão que muitos têm evitado colocar: a
tomada de consciência das
comunidades costeiras pode
e faz sentido vir da experiência da praia, através das
pessoas que amam a praia,
a respeitam e têm uma fé
inabalável no desenvolvimento de visões sustentáveis comuns. Para essas
pessoas contribuir com o
melhor de si é o processo de
aprendizagem mais rico que
os afasta da crítica mordaz
e os ancora num coração
quantas vezes fechado, por
circunstâncias
dramáticas
ou sombrias, a sete chaves,
mas sempre pronto a irromper em beleza, força e coragem.
A praia, a nossa praia, é
uma obsoleta vitrina de
práticas e objetos, valiosos,
que testemunham desejos,
consumos constantes insustentáveis, um Wasting Away, que
deu título a um livro, já em 1990, que nos faz pensar duas
vezes sobre os nossos maus hábitos.
Evidências que lhes importou observar, coletar em cada caminhada, ao mesmo tempo que se deixavam observar, cada
vez que se baixavam, recolhiam ou guardavam essas coisas
pequenas. Isso permitiu-lhes interrogarem-se sobre as suas
práticas através de cada um desses olhares cruzados ou palavras sussurradas, que o vento lhes trouxe sobre eles próprios.
Nós e a comunidade confundidos numa memória, divergentes numa ação? Espelhando-nos mutuamente? Suspendendo
julgamentos? Atuando a partir da pura necessidade de tomar
consciência? Será isto possível?
Os objetos que nasceram desta atividade remetem para a
praia, aquele mar de Experiências e seus eventos, aquelas

Fotografia: Anzol sob o Céu sombrio
Fotografia a cores de objeto construído com lixo recolhido na Praia, para a empresa Barbeau, firma portuguesa de design e moda, sediada no Porto, que cria vestuário a partir de lixo recolhido
por pescadores.
© Bruno Costa, Vila Chã, 2020/2021 (fotografia e objetos)
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caminhadas, aqueles usos, costumes e atividades, para as novidades importadas ou à mão de semear, para as vivências
e consumos locais ou de sabe se lá de onde. Remetem em
primeira instância pela matéria-prima do encontrado, pela sabedoria ou curiosidade do gesto da mão, por uma atração pela
forma, cor ou brilho. Mas na forma e dimensão final falam a
uma comunidade que pode falar com eles através de outros
essenciais que advêm da relação que tiveram com a natureza
das coisas representadas.
Incluir e transcender são palavras caras quando se quer construir soluções sustentáveis ou perspetivar transições baseadas
na coragem e no compromisso. O Bruno e a Teresa, desta vez,
preferiram moldar o futuro com consciência e ética sabendo
que a ignorância vive por natureza na ausência delas. Posicionaram-se como aliados ativos que defendem o bem comum
e para a necessidade de evitar danos e todos os riscos que
a eles conduzem. Com as decifráveis palavras impressas nos
objetos que recolhem ajudam-nos a datar e a perceber o lado
escuro e criminoso das nossas práticas recentes e sobretudo
falam-nos do desejo de uma vida para além do sustentável e
como isso levou ao consumo descartável.

Assim: o que é o lixo na praia, como acontece, porque nos incomoda, apavora ou desafia e que podemos fazer de melhor por
ele ou com ele resulta de um processo com o qual os dois fundadores de Mar de Experiências, agora em versão beachcomber
(*) se confrontaram.
Em uníssono, com uma consciência ecológica que a forçada
pausa pandémica nos impele a considerar, e com um olhar
compassivo para com a comunidade humana produtora de
tal desperdício, Vila Chã, sem o brio e brilho da pesca do
bacalhau, olhando a diminuição diária da pesca local facilitada pelo abate de embarcações e modos de vida menos
arriscados, Vila Chã, um lugar voltado ao mar ou às bouças,
de fixação de sobreviventes, de novos urbanos saudáveis que
o metro leva e traz diariamente ou veraneantes de fim de
semana em alojamento local ou em melhores moradias que
a mudança de propriedade proporciona, Vila Chã oferece-se
a todos para reflexão individual e sobre o enorme umbigo do
mundo.
Tudo com uma certa candura e uma certa doçura quase que
anunciando aos menos conscientes: A destruição, sabem,
quase não se dá por ela!

Nota: “Beachcombing” é uma palavra que já aparece em inglês no século XIX (Melville usa-a em Omoo, 1840) significando a actividade de alguém que percorre as praias do Pacifico do Sul em
busca de conchas ou despojos trazidos à praia. A palavra “comber” tem raiz em “cembant” que significa examinar de perto.
Fotografias Jacques Costeau; Anzol e a consciência do futuro; Oceana
Fotografias a cores de objetos construídos com lixo recolhido na Praia.
© Bruno Costa, Vila Chã, 2020/2021 (fotografia e objetos)
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A rte e Cultura
Diário de um pescador da pesca do bacalhau
António Alves Cabrita

Marta Pita

Um dia, depois de estar reformado, resolvi pegar nas minhas agendas dos anos
que andei de pescador na pesca do bacalhau. Tinha tomado notas nos dias de
viagem, descrevendo um pouco do que era o nosso dia a bordo: a preparação
dos dóris, dos aparelhos de pesca, do bacalhau que apanhava nos dias de pesca e um pouco do meu dia no dóri. Primeiro nas agendas, depois passei para
um caderno a que juntei algumas fotografias da pesca do bacalhau. Tempos
depois passei tudo para um computador que os meus filhos me ofereceram. (…)
Este é o testemunho da minha passagem pela pesca do bacalhau à linha. Muitas coisas já se têm escrito sobre a pesca do bacalhau, mas o lado pior desta vida não é do conhecimento
das pessoas, só quem andou à pesca nos dóris é que pode descrever como era a luta todos os dias.
(“Diário…”, Introdução)
António Alves Cabrita é natural de Armação de Pêra e tem
84 anos. Foi aluno da escola profissional de pesca de Lisboa aos
18 anos e no final da escola, embarcou como moço pescador
a bordo do navio bacalhoeiro “Capitão João Vilarinho” durante
dois anos, em 1956 e 1957. E depois como pescador, em 1958
e 1959, durante as duas campanhas de pesca, à Terra Nova e
Gronelândia. Depois serviu na Armada portuguesa, entre 1960
e 1961, trabalhou nos ferrys entre Cacilhas e Lisboa e ainda trabalhou na Lisnave, desde 1967 até à reforma em 1994. Durante
este período continuou sempre a pescar no Tejo.
Este Diário (uma edição de autor) é o relato do tempo vivido
como Pescador, a bordo do “Capitão João Vilarinho” e do seu
dóri.
Uma obra que se lê de um só fôlego, e que, pelo detalhe e carater tão descritivo e minucioso, nos transporta para bordo do
navio e do dóri, vivenciando com o autor o dia a dia… com ele
assistimos à bênção dos bacalhoeiros e à partida, sentimos a
estranheza dos primeiros dias, e a habituação aos ritmos, odores, sensações. Com ele preparamos as artes, ouvimos o apito
da alvorada e dos momentos das refeições, sentimos o frio e
passamos pela névoa, sentimos medo e ventura, superamo-nos a nós próprios…
A obra reúne as anotações do autor no mar, durante este período, a que juntou também informação que recolhia de outros pescadores, e inclui ainda um glossário para melhor compreensão dos termos originais usados.
O carinho da sua família e amigos fizeram o resto e tornaram
possível esta edição, a que a Mútua se orgulha também de
se ter associado, contribuindo para a sua disseminação pela
comunidade.
No final do Livro, António Alves Cabrita afirma “se eu escrevesse um livro sobre a pesca do bacalhau à linha, nos dóris,
dava-lhe como título, Heróis sem nome, ou Heróis desconhecidos.” Pois o Livro aqui está e esse o seu nome. Também
o dele, António Alves Cabrita e de todos os pescadores solitários nos seus dóris.
Repetimos as palavras com que a Mútua apresentou a obra:
“Estes testemunhos que nos chegam, preciosos, em jeito de
generosa partilha é a melhor forma de preservar a memória
de um tempo que se quer irrepetível, homenageando todos os
que por ele passaram e a ele sobreviveram para que o pudessem contar. (…) Ao pescador bacalhoeiro e autor desta obra, o
senhor António Alves Cabrita, o nosso mais sincero agradecimento pela obra, pela experiência vivida e pela partilha”.
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Navio-motor Capitão João Vilarinho, construído em aço em 1952 nos Estaleiros Navais
do Mondego SARL, Figueira da Foz.

1.ª VIAGEM DE PESCADOR, 1958
“Onze de Abril, vamos navegando com tempo razoável, hoje
é dia de preparação do beliche, arrumar as roupas e pôr tudo
em ordem, colocar as fotografias da família e da namorada na
cabeceira do beliche, conhecer alguns pescadores novos, dar
um pouco de conversa aos mais antigos já conhecidos.
Nos primeiros dias de viagem, o cheiro da cozinha misturado
com o cheiro da tinta das pinturas e o balanço do navio, quase
que não apetece comer, mais uns dias até nos habituarmos
deixa de haver cheiros, o frio cobre todos os cheiros.”
“Doze de Abril (…) “O meu dóri tem o nº 73, vai ser o meu
companheiro de pesca nesta viagem, é novo e vamos pescar
os dois pela primeira vez, não sei qual o motivo de me darem
um dóri novo, é o único dóri novo a bordo do navio, penso que
é uma recompensa de eu fazer leme nas últimas duas viagens
com o navio a pesquisar ou a navegar quando não corria quartos, que é o normal a navegar. Cada pescador prepara o dóri à
sua maneira, tem cerca de 5 metros de comprimento por 1,5
m de largura e 60 cm de altura.” “Em viagem uns pescadores
preparam o dóri, outros fazem a vela, outros armam o trol.
Até chegar ao banco de pesca da Terra Nova há muito para
fazer.”
Revista Marés

Dóris em deslocação para a pesca. Foto cedida pelo ti’ Carvalho do navio Argus, s/d.

“Dezoito de Abril, (…) Como sou verde, nos primeiros dias
vou pescar próximo de um pescador maduro, com o Rogério
Antero Baptista, da Fuzeta, até me adaptar a estes mares. Eu
comecei a andar à pesca aos 11 anos, mas aqui é diferente,
cada pescador no seu dóri, as névoas, as correntes de água e
os ventos, há muito para aprender.”

“O meu pai sempre nos contou episódios e
experiências da sua passagem pela pesca do
bacalhau, e este «diário» com essas memórias é um sonho que ele há muito acalentava, e que agora se realizou. É um sonho,
mas também é um testemunho vivido e escrito na primeira pessoa. Há várias publicações sobre a pesca do bacalhau à linha em
que esta é descrita como uma epopeia, como
um feito heroico e sobre humano. E sem dúvida que o foi! Mas também é verdade que
essas descrições foram feitas da ponte de
comando por capitães, por oficiais e por médicos. Talvez poucos pescadores nos tenham
deixado por escrito o relato das suas experiências. Este é um testemunho da pesca do
bacalhau mas que nos é relatado de dentro
do dóri, e que talvez tenha por isso algum
valor histórico.”
(Luís Cabrita, “Diário…”, Prólogo)

“Primeiro dia de Pesca
Vinte e um de Abril, o tempo está razoável, o vento não é
muito, mas há vaga alta. São 4h da manhã, ainda é noite,
o capitão manda dar os louvados pela primeira vez, que é
chamar os pescadores para a pesca: o vigia entra no rancho
à proa e canta ou fala em voz alta: «Seja Louvado e Adorado
Nosso Sr. Jesus Cristo, são 4h, vai arriar, vamos ao almoço».
Toca o sino da cozinha cinco ou seis badaladas e o almoço está
na mesa. Há sopa de feijão vermelho, peixe frito, pão, azeitonas, peixe cozido com batatas e café com leite. Os pescadores,
uns vão comer, outros vão receber o isco e aviar o fóquim,
colocar a comida para levar para a pesca.
Depois do isco estar distribuído a todos os pescadores, que
são 10 ou 12 quilos de sardinha arenque, cavalas, ou potas, já
são quase 6h, já é de dia, o moço da Copa já deu o mata-bicho
aos pescadores, que é um copo de cachaça e o capitão manda
arrear com Deus.
Os pescadores, vestidos de roupa de oleado, começam a arriar
os dóris. Téques nas alças do dóri içam o dóri da pilha, que fica
pendurado fora da borda do navio, o pescador mete o cesto
com o trol, a vela, o isco e o fóquim no dóri, salta para dentro
do dóri e manda arrear com Deus. Os dóris são arreados com
cuidado porque há vaga alta, cada pescador a remo ou à vela
procura onde deve largar o trol.”
“O capitão a bordo do navio avalia o peixe pelo volume a cada
pescador, que é apontado com o nº do dóri, em quintais e décimas. Um quintal são 60 quilos de bacalhau à descarga, hoje
o peixe que apanhei apontaram um quintal.”
“Vinte e cinco de Abril, “(…) Larguei duas vezes o trol, vou
controlando as horas, pode o navio chamar, a névoa continua,
eu não vejo o Rogério mas sei em que rumo ele está, vamos
comunicando com apitos, eu tenho uma corneta e ele tem
um búzio, ele sabe onde eu estou, são 15h, o navio lança um
morteiro que é o sinal de chamar os dóris, começa a dar apitos
prolongados e a tocar o sino para os pescadores localizarem o
navio mais facilmente.”
2.ª VIAGEM DE PESCADOR, 1959
“Vinte e um de Junho, arriamos de manhã com bom tempo,
larguei o trol e apanhei o dóri quase carregado, a baleeira do
navio veio ter comigo, descarreguei o peixe para a baleeira,
Junho’21

Anotação do autor, 1959
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A rte e Cultura
Memórias navais
João Freire

Navio-motor Capitão João Vilarinho, construído em aço em 1952 nos Estaleiros Navais
do Mondego SARL, Figueira da Foz. Em 1976 foi transformado em arrastão clássico.
Comprimento: 61,60 m; boca: 11,03 m; pontal: 4,83 m; tonelagem líquida: 657,26
ton; tonelagem bruta :1187,13 ton; capacidade de porão: 17065 quintais; tripulação:
94 homens. A partir de 2002 o navio é propriedade de vários armadores estrangeiros,
tendo usado bandeira do Uruguai, do Togo e Mongólia. Ainda opera de forma ilegal
na Antártica.

apontaram 2,2 q., fui largar a 2ª trolada e apanhei mais 1,8 q.,
no dia apanhei quatro quintais, hoje foi um dia bom de pesca
o convés do navio está cheio de peixe de proa à popa, temos
trabalho para mais de 8h horas a escalar bacalhau, quando há
peixe, há fados todo o tempo da escala e mata bicho três ou
quatro vezes, quando o peixe é pouco não há nada, os fados
e o mata bicho é uma maneira de manter os pescadores a
trabalhar tantas horas seguidas sem parar. Depois temos 4h
horas para descansar, na Gronelândia trabalhamos uma média
de 20h por dia quando pescamos.”
“Dezanove, vinte e vinte e um de Outubro, foram uns dias
bons para trabalhar no convés, os dóris já estão lavados e
arrumados, o material da pesca já está entregue, como não
disse a ninguém que para o ano não vinha à pesca, fiz a minha
marca no que era meu, o barril de 100 litros com a caldeirada
já está fechado e as roupas já estão no saco.”
“De volta à barra de Aveiro
“Vinte e dois de Outubro, chegamos de madrugada à barra de Aveiro, ficamos fundeados ao largo à espera de maré,
arranjamos maneira de apanhar pelados, uns caranguejos pequenos, que deram um bom petisco, só entramos a barra na
parte da tarde, atracamos na Gafanha da Nazaré, o barril com
a caldeirada e o saco com a roupa fica para a empresa mandar
para Armação de Pêra.”
1960 ATÉ AO PRESENTE…
“No dia seis de Janeiro de 1960 apresentei-me em Vila
Franca de Xira para a inspecção e fui aprovado para o serviço
militar na Armada. Fiz a recruta em Vila Franca de Xira, com o
n º 1407 / RM. Nos primeiros dias de Fevereiro ainda na recruta informei a empresa Vilarinho com sede em Aveiro que não
embarcava este ano pelo motivo de estar a cumprir o serviço
militar, pedi que me mandassem para Lisboa a percentagem
do peixe depois da descarga do navio, mandaram o dinheiro
de 44,6 quintais, pagaram-me no total de 226 quintais.
“Depois de uma vida tão dura como é a pesca do bacalhau, ir
para a marinha foram as minhas primeiras férias. Em janeiro
de 1962, comecei a trabalhar nos ferryboats, na carreira de
Cacilhas-Cais do Sodré, como marinheiro.”

O Vice-Almirante Alexandre da
Fonseca, através da Editora Náutica Nacional, que edita também
a REVISTA DE MARINHA, com os
quais a Mútua dos Pescadores tem
as melhores relações de amizade e
de colaboração, continua a prestar
um excelente serviço aos homens
do mar, nomeadamente através da
promoção de obras inéditas, como
é o caso presente, que enriquecem o nosso património
marítimo.
João Freire, professor catedrático aposentado de sociologia e professor emérito do ISCTE - Instituto Universitário
de Lisboa, portador de uma obra ensaística muito heterogénea, que percorre temas desde a problemática do trabalho, passando pela colonização, até às questões do mar;
reúne, nesta obra curiosa, um vasto conjunto de histórias,
muito diversificadas - mas sempre com o mar em pano
de fundo - que abarcam designadamente as marinhas de
guerra, de pesca e de recreio, extraídas algumas dos livros
de grandes prosadores da língua portuguesa, como Wenceslau de Moraes, Raul Brandão e Bernardo Santareno,
outras de protagonistas e divulgadores da história marítima lusitana, de que constituem exemplos Oliveira Martins,
Hermenegildo Capelo, Roberto Ivens, Gago Coutinho, Sacadura Cabral, Sarmento Rodrigues, Baldaque da Silva e
Octávio Lixa, para além de muitos outros autores, mais ou
menos especializados, que testemunharam ou recolheram
acontecimentos incríveis passados no mar.
Seria redutor considerar esta monografia como um mero
elencar de episódios marítimos originais, pois, que da sua
leitura, para além do prazer que naturalmente provoca,
conseguimos aproveitar um conjunto de informações que
enriquecem os nossos conhecimentos gerais.
Adelino Cardoso

Um Tesouro na Praia
O projeto Mar de experiências volta a surpreender-nos com um novo Livro,
“Um Tesouro na Praia”,
da editora Alfarroba, com
texto de Teresa Azevedo e
ilustração de Bruno Costa,
que leva os nossos jovens
heróis, Catarina e Mário,
à descoberta dos tesouros que se escondem (e
são revelados) no lixo da
Praia. O Livro foi apresentado no dia 30 de maio, no
Largo dos Pescadores, em
Vila Chã, cenário onde decorre a ação. A Mútua orgulha-se de continuar a apoiar o
projeto, nas várias vidas que vai assumindo!

Fotografias e legendas do livro
Nota: Todas estas obras contam com o apoio da Mútua dos Pescadores e estão disponíveis para consulta.
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Docapesca prossegue intervenções
nos portos de pesca e lotas
A Docapesca – Portos e Lotas, S.A., empresa do setor
empresarial do Estado responsável pela gestão de todos os portos de pesca e pelo serviço público da 1.ª
venda de pescado em lota em Portugal Continental,
tem prosseguido com a sua política de modernização e
requalificação dos portos de pesca e lotas. Entre as intervenções desenvolvidas no 1º trimestre, destacamos:
INVESTIMENTO DE 315.000 MIL EUROS PARA MELHORAR PORTO DE PESCA DE PENICHE

Durante o mês de maio, a Docapesca adjudicou a reabilitação do cais de estacionamento e abastecimentos
de porto de pesca de Peniche e lançou um concurso
público da pavimentação do cais de descarga.
A reabilitação do cais possuiu um preço-base de
230.153€, somando o valor da obra e as demais obrigações contratuais. A execução desta empreitada tem
como objetivo a melhoria do coroamento existente no
cais, sendo que será instalado um conjunto de 134 novas defensas de borrachas e 18 escadas metálicas.
O concurso público possui um preço-base de 85.000€ e
pretende reabilitar a pavimentação do cais de descarga. O concurso pretende reabilitar a pavimentação do
cais, visto que esta não acomoda as necessidades de
descarga com a devida eficácia face à grande afluência
de embarcações para o descargo de pescado.

A solução preconizada visou dotar o edifício das mais
recentes exigências no domínio da higiene e segurança
alimentar, o reforço da cadeia de frio, valorizando assim
o pescado capturado pela comunidade piscatória local e
ainda uma maior eficiência energética.
CONCURSO PARA A REABILITAÇÃO DA PONTE CAIS SUL
NO PORTO DA BALEEIRA/SAGRES

Foi também lançado um concurso público para a reabilitação da ponte cais sul do porto de pesca da Baleeira,
localizado em Sagres, com o preço base de 1.084.270
euros, que irá repor todas as condições de segurança
dos profissionais da pesca e embarcações que operam
neste porto.
A intervenção nesta infraestrutura, construída há cerca
de 40 anos, contempla a substituição integral da superstrutura (tabuleiro) e a reabilitação dos tubulões.
A ponte cais será apetrechada com todo o equipamento
indispensável à operacionalidade e segurança: cabeços
de amarração, argolas, escadas, módulos multiusos,
novos postes de iluminação e novas redes de distribuição de água e eletricidade.

CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA LOTA
DA FUZETA

Durante o 1º trimestre, foi concluída a empreitada de
reabilitação do edifício da lota da Fuzeta, no concelho
de Olhão, visando a melhoria das condições higio-sanitárias da infraestrutura e a valorização do pescado
transacionado.
A execução desta empreitada representou um investimento de cerca de 300 mil euros. A necessidade de
requalificação desta lota foi identificada em estreita articulação com a Câmara Municipal de Olhão e a intervenção reflete a intenção de otimização funcional das
operações de escolha, acondicionamento, pesagem e
expedição de pescado.
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D a Mútua
TESE DE MESTRADO DE DIRIGENTE DA MÚTUA
SUBMETIDA A JÚRI

Adeus ao “João da Mútua”

A Pesca no Algarve Medieval

João Manuel Sancadas do Monte, Quarteira
5/12/1954 – 7/05/2021

Foi com a defesa de uma tese sobre este tema - difícil, pouco
explorado e quase desconhecido -, que o nosso colega reformado, e atual membro dos Órgãos Sociais, Dr. José Castanheira, obteve o título de Mestre, por unanimidade e aclamação,
com a classificação de excelente, expressa em 18 valores, no
passado dia 8 de abril, na Universidade do Algarve, numa cerimónia académica realizada e transmitida por videoconferência, com algumas dezenas de assistentes.
Para se entender melhor a grande qualidade do trabalho apresentado (de que somos testemunhas), o nível de exigência
das provas e o significado dos resultados, permitimo-nos referir o júri que presidiu às provas públicas:
Presidente
- Doutor João Pedro Pereira da Costa Bernardes: Arqueólogo,
Professor Associado com Agregação da Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, sendo o diretor dos respetivos cursos de doutoramento.
Vogais
- Doutora Maria João de Sá Viana Sampaio e Melo Valente:
Arqueóloga, Professora Auxiliar da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, onde é diretora
dos cursos de licenciatura.
- Doutor Luís Filipe Simões Dias de Oliveira: Historiador, Professor Auxiliar da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade do Algarve, que foi o orientador da tese.
- Doutor Álvaro Francisco Rodrigues Garrido: Historiador, Professor Catedrático e atual Diretor da Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra, especializado em História Económica e Social, autor de vasta obra, sobretudo em torno das
pescas e da economia social (sendo nomeadamente o autor
de “Mútua dos Pescadores – Biografia de uma seguradora da
economia social”), e a quem foi atribuída nestas provas a função de arguente.

José Castanheira

Está, assim, de parabéns, o novo Mestre José Castanheira!
Esperamos pela publicação da tese, para regressarmos ao assunto, de forma naturalmente mais aprofundada.
E também desejamos poder vir a escrever sobre o - agora incontornável doutoramento -, que certamente irá acrescentar
mais conhecimento ao conhecimento que o Mestre José Castanheira acaba de desbravar.
Porque o saber agradece…

João do Monte era originário da Baía de Porto Alexandre,
província de Namibe, Angola, tendo-se fixado em Quarteira
com a sua família, após a independência.

A pesca foi o caminho escolhido para organizar a sua vida no
território continental, tornando-se um pequeno armador na
chamada pesca artesanal. João do Monte, foi proprietário da
embarcação “Adília Maria” que trabalhava na pesca do polvo.
Integrou a Direção estatutária da Mútua dos Pescadores,
ao longo de 15 anos, entre 1990 e 2004, durante 4 mandatos. A sua ligação à Mútua “colou-se-lhe à pele” sendo
conhecido na comunidade piscatória, designadamente a de
Quarteira, como o “João da Mútua”. Ainda hoje é assim referenciado.
A sua afabilidade e a sua permanente disponibilidade para
ajudar os homens do mar nas mais diversas situações,
granjearam-lhe a estima e o reconhecimento quer das comunidades piscatórias com quem mais contactou, quer de
entidades ligadas à pesca, um pouco por todo o Algarve.
Foi um convicto defensor da Mútua dos Pescadores, da pesca e dos homens do mar.
José Castanheira

O Conselho de Administração, os demais Órgãos Sociais e os trabalhadores da Mútua enviam uma vez
mais as suas sentidas condolências e expressam a
sua solidariedade para com a esposa, Maria das Dores, e família do seu querido antigo Diretor, João do
Monte.

Adelino Cardoso
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Um dia no Mar

No dia 13 de junho fizemo-nos ao mar! Desafiados por José
Mesquita, fundador e dinamizador da Associação David Melgueiro, embarcámos no seu Anixa II, veleiro que está ao serviço da Associação, num passeio pelos mares quase sempre
agitados das Berlengas, mas que nesse dia, deram tréguas, e
revelaram toda a sua quietude e bonança.
Feitas as apresentações ao veleiro, aos equipamentos, à rota,
e acomodadas as nossas bagagens – comidas e bebidas, largámos pouco antes das onze horas… O veleiro, de 11 metros,
é uma casa flutuante, onde nada está por acaso e todas as
coisas são milimetricamente acomodadas e organizadas para
permitir segurança na navegação, e a possibilidade de viver a
bordo durante alguns dias, sem terra à vista, com conforto. E
no Anixa a palavra sustentabilidade adequa-se na perfeição:
desde um reservatório para água potável quando necessário,
painéis solares, com a possibilidade de, sempre que o vento
permite, velejar à vela!
Fazia nevoeiro cerrado quando largámos, e o radar ia indicando o caminho. Guiados ao leme pelo comandante, nós,
aprendizes de feiticeiros, seguíamos com atenção, com curiosidade, apoiando no que nos era pedido, puxar cabo aqui e
ali, indicando na proa a existência de boias, a bombordo e
a estibordo, mas também, ficando quietos e não atrapalhar…
porque também o lugar que ocupamos é importante para que
tudo corra bem!
Antes da uma, como que por magia, o nevoeiro levantou e
surgiu-nos a magnífica Berlenga à frente! Hora de arriar cabo
ao largo da Ilha, com a mestria de dois camaradas aprendizes,
que sob as orientações do Comandante Mesquita, cumpriram
a tarefa exemplarmente! E ali ficámos até quase às três, pois
o tempo no mar não é o mesmo que em terra, e voa sem darmos conta, há sempre que fazer e tudo é importante! entre
a dinâmica preparatória do almoço a bordo, com o vai e vem
de mantimentos, a contemplação da natureza, e as conversas
com o mar e a terra como pano de fundo, sobre as utopias de
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um mundo melhor e mais sustentável, mais seguro e equilibrado, como aquele dia fazia crer possível…
Continuámos rumo a Noroeste e eis que surgem os Farilhões,
apenas habitados por um Farol. E aqui fez-se de repente um
silêncio, puxa e larga cabo, equilibra, uma, duas tentativas,
o vento não é muito, mas por nós… içam-se as velas enfim,
e eis que velejamos… apenas o mar, a ondulação suave que
nos embala… e as nossas vozes. Ao longe um veleiro segue o
rumo do Norte, a estibordo, afastada de nós, uma embarcação
de pesca… cascas de nozes no imenso mar. Este mar que é de
todos mas que nem todos cuidam para que continue a ser de
todos. Que nos dá alimento, vida, que nos limpa a alma.
Depois dos Farilhões, as pequenas Estelas, completando assim
a visita por mar ao arquipélago das Berlengas, feito que os
aprendizes a bordo alcançavam pela primeira vez.
Por pouco não víamos as primeiras estrelas da noite. Chegámos ao Porto de Peniche no crepúsculo, com a mesma tranquilidade da partida. O corpo mais moído, mas cheios daquela
energia dos audazes, de quem cumpre um grande dia de vida!
Obrigada ao Comandante Mesquita por esta aventura e oportunidade de aprendizagem!
Marta Pita

Os cooperadores da Mútua, podem ter esta experiência, nas condições previstas no Protocolo firmado entre
as duas organizações, disponível na página da Mútua
da Internet – www.mutuapescadores.pt (separador
Cooperativa)

Nota: Na próxima Marés voltaremos com mais detalhe à Associação David Melgueiro e aos
seus projetos de formação, navegação e sensibilização para a proteção dos Oceanos, integrando outros projetos de outras organizações focados no mesmo bem comum, que parte dos
bons usos dos recursos marítimos e das atividades ligadas aos oceanos.
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Pequenos Anúncios
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “TREVO DA FELICIDADE”
Vila do Conde, Comp: 8,95 m; Boca: 3,40 m; Pontal: 1,20 m; GT: 5,40
Casco: Alumínio; Licenças: Cerco p/ bordo, Armadilhas de Gaiola 8 a 29 mm (Camarão branco legitimo), Pesca à Linha – Cana e Linha de mão, Redes de Tresmalho de
Fundo >= 100 mm, Pesca a Linha – Palangre de Fundo – Espécies Demersais; Motor:
VALMET DE 69,87 KW; Eletrónicos: 1 Sonar, 1 GPS Plotter, 2 Sondas, 1 Radar, 1 Piloto
automático e 1 VHF
Contactar: 936 211 027/933 993 156

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “FALCÃO PEREGRINO”
Vila do Conde, Comp: 14,65 metros; Boca: 4,10 metros; Pontal: 1,49 metros; GT:
18,54;
Casco: Madeira; Licenças: redes de emalhar 1 pano de fundo 60 a 79 mm, redes de
tresmalho >= 100 mm, armadilhas de gaiola – alcatruzes,
pesca à linha – cana e linha de mão, pesca a linha – palangre de fundo – espécies
demersais; embarcação com protocolo da ameijoa de 1998;
Motor: Pegaso (diesel 118,00 kw); Electrónicos: 1 Multifunções com Sonda e Radar, 2
computadores, 2 VHF, 1 AIS, Piloto automático, Radar
Contactar: 966 335 701/ 918 117 251

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “FLECHA”, PE-2375-L
Peniche, Comp: 7,20 m; Casco: fibra de vidro com cabine e convés. Motor: IVECO
fixo;
Artes autorizadas: Emalhar de um pano – de fundo, Tresmalho – de fundo, Armadilhas
de gaiola, Pesca à linha – utensílios de dilacerar, Pesca à linha – palangre de fundo
Contactar: 968 101 125/ 964 388 323

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “TU E EU”, PE-2198-C
Peniche, Comp.ff 10,13 m; Boca 3,13 m; Casco: fibra de vidro; Arq. Bruta 8,07 Ton
Arq. líquida 2,42 Ton; Motor Valmet gasóleo -101.43 KW; Licenças de Pesca:
Armadilhas de Gaiola – 30 a 50 mm, Pesca à Linha – cana e linha de mão,
Pesca à linha – Palangre de fundo; Multifunções Garmin XSV 10”: GPS Map /Sonda/
Radar; Sonda – KODEN; Radar – Raytheon; Gps – Shipmate RS 5900; Gps Map – Seiwa; Piloto Automático – Raytheon; VHF – Sailor; VHF – Marine; Artes:
3 Canas com carreto elétrico, 140 Selhas de aparelho (90 mono 50 multi), 3 conjuntos
de Cabaças- 150/ 200/250 braças.
Contactar: 966 717 542

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “RAJA”, PE-2208-C
Peniche, Comp.ff 10,55m; Comp. sinal: 8,88m; Boca de sinal: 3,50m; Casco: Madeira; Ano: 1997;
Motor fixo IVECO 44,74 Kw 60HP 2500 r.p.m. a gasóleo; Artes licenciadas: Tresmalho
de Fundo, Armadilhas de Gaiola, Pesca à Linha Cana e linha de mão e Palangre de
fundo, Emalhar de 1 pano
Contactar: 918 868 240 / 262081283

VENDE-SE GUINCHO PARA BARCO DE PESCA
Sesimbra - Preparado para trabalhar com bombas de débito variável. Muito estimado.
Estava montado numa traineira de cerco.
Contactar: 910514534

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “BIRRINHAS” S-1690-L, Setúbal
CFF – 6,26 m; Arq.bruta (GT) – 2,31. Motor Fixo, Mwm, 25,74 Kw. Gasóleo. Convés
corrido.
Licenças: Armadilhas – gaiola 30 a 50mm; Pesca à linha: Piteira, Cana e linha mão,
Palangre de fundo, Toneira. Redes de emalhar 1 pano de fundo – 80 a 99 mm/ >=
100 mm
Contacto: SETUBAL PESCA - setubalpesca08@hotmail.com

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “DIJOR” T-370-L
OBE 7,50 m em Fibra de Vidro – com Alador, Licenças de Pesca e palamenta completa.
Motor YAMAHA semi novo, 80 CV com injeção direta. Eletrónicos: SONDA A CORES;
GPS; RADIO BALIZA; VHF e RÁDIO
Contacto: 963 101 730

VENDE-SE EMBARCAÇÃO SEMI-RÍGIDA VALIANT DR750 (AKRON), PÓVOA
DE VARZIM
Motor Verado de 200HP 4T, arco de luzes em inox com escada lateral de mergulho,
consola PT6 com direcção hidráulica e comandos digitais (SmartCraft). Motor com 350
horas e revisão das 300 horas feita na marca.
Preço: 15500€ (IVA incluído), não inclui sonda nem VHF.
Pode ser visitada na Marina da Póvoa, mediante marcação através do 965 147 385
VENDE-SE LICENÇA DE PESCA
Licença de pesca p/ as artes de palangre e de covos
CONTACTAR: D. Noémia – 963 115 440
NECESSITA-SE ACORDO EM REGIME DE PARCERIA
Organizações Ormassamba Lda, localizada em Angola, pretende, em regime de contrato, 3 embarcações tipo traineira p/ pescar em águas territoriais angolanas. A empresa possui alvará de pesca.
CONTACTAR: Carlos Pedro – 00244923607756, ormassamba6363@yahoo.com.br
NEGOCEIA-SE LICENÇA DE PESCA PARA ANGOLA
Licença p/ pesca em águas territoriais angolanas p/ 1 embarcação polivalente até 60
m.; quaisquer artes; c/ capacidade de frio; possibilidade de venda do pescado em
Portugal; sem necessidade de pagamento à cabeça; possibilidade de pagamento c/
parte das capturas. CONTACTAR: José A. Martins - 967820600

50

VENDE-SE EQUIPAMENTOS E ARTES
Vende-se avulso: hélice, guincho, covos e redes de tresmalho.
Contactar: Adão de Jesus – 258 820 147 ou 966 209 155
TROCA-SE LICENÇAS
Troca-se licenças de apanha submarina de algas, toneira e piteira por licença de alcatruzes. Contactar: Joel Pereira – 912456222 (Ericeira)
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA
Embarcação “DOIS IRMÃOS” , VC-187-L; c.f.f. 6,15 m.; licenças p/ redes emalhar 1
pano de fundo 60 a 79 mm, 80 a 90 mm, >= 100mm; emalhar 1 pano de deriva 35 a
40 mm; arrasto de vara 20 a 31 mm; armadilhas de gaiola 30 a 50 mm; palangre de
fundo espécies demarsais. Contactar: 918533410

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL
Eletrónicos: M-R MERCURY 30KV; YAMAHA 50 KV; RADAR, JPS GARMIN, SONDA,
RADIO VHF. Com várias artes licenciadas (emalhar, tresmalho, pesca à linha, artes
de levantar, armadilhas).
Contacto: 917 802 391

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA
Embarcação “Maria Santana”, C-120-C; 11,90 m. c.f.f.; sonda; GPS; VHF; motor 105
HP. Vende-se com artes. Licenças p/ rede de arrasto c/ vara, covos, tresmalho, palangre e pesca à linha.
Contactar: Venâncio Silva – 965165079; 258921797 (Caminha)
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA
Embarcação de pesca “Nova Ericeira”, SN – 927 - L Sines; casco, braços e sistema
alagem novos; motor MWM; 75 HP com 450 horas; bombas e sistema hidráulicos
novos; sonda a cores Kodem de 500 braças; 2.82 GT; 9,13 m c.f.f.; 7,7 m c.sinal; 0,81
m. pontal; 2.35 m. boca; licenças: 1 pano fundo 80 a 90 mm; tresmalho 100 mm;
palangre de fundo; arte de levantar secada.
Contactar: Horácio Caetano – tel. 96 566 71 38 / 96 317 42 25

VENDE-SE EMBARCAÇÃO
Embarcação de pesca “JORGE MARIA”; c.f.f. 8.37 m .; 4.09 TAB; c.p.p. 7.84 m.; GT
4.06; pontal 1.20; boca 2.80.
Contactar: Manuel Agonia Marques Moita – tel. 913 647 990 ou Apropesca - 252 620
253 (Póvoa de Varzim)
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE RECREIO
Embarcação de recreio - Livrete nº 354PV5; Ano: 1994; Motor: Mariner, fora de borda;
4,35 m.; Boca: 1,57; Pontal: 0,70; Arqueação: 0,558; Lotação: 4 p.; Casco: P.R.F.V.;
Tipo e zona 5 águas abrigadas; Modelo: B.14; H.P.25; 189 Km gasolina M; Sonda
registadora marca J.M.F - modelo 707; nausat marca Garmin - modelo 126. Contacto:
Isaac Leal – 917291103
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE RECREIO
Embarcação de Recreio, Fibramar; Quarteira. 5,50 m.; motor Yamaha 50.00 HP – 4
Tempos; com bomba de esgoto com automático; auto rádio, sonda JRC/Cores, GPS-Garmin-420/cores; palamenta completa classe-5. Em muito bom estado. Valor:
12.500,00 €. Contacto: Miguel, Quarteira – 965710376 - minacio.8125@gmail.com

VENDE-SE “SORRISO DA VIDA” (PESCA)
“Sorriso da vida”, VC-123-C Vila do Conde
Contactos: 969629036/962353079

VENDE-SE “UADI-ANA” (MARÍTIMO-TURÍSTICA, GUADIANA
E SOTAVENTO ALGARVIO)
Embarcação “UADI-ANA”, VR-79-AC; c.f.f 18,15m; boca 5m; motor Cummins, modelo
NH-250-M de 190HP.
Casco de madeira; sonda, vhf. Capacidade de 54 pessoas com tripulação, 2 casas de
banho, bar, licença de navegação rio Guadiana e costa sotavento do Algarve.
Com todas as licenças pronta a operar. (Vende-se firma de animação turística com
esta embarcação, 2 carrinhas de 9 lugares, 2 insufláveis e 4 trampolins). Contacto e
informações: Rui Gaspar - 968 831 553

VENDEM-SE ATUNEIRAS - OLHÃO
12 toneiras para pesca ao choco, lula, polvo. Toneiras de chumbo para pesca ao choco lula polvo, com coroa de picos inoxidável extremamente resistentes e duráveis
picos afiados varias cores disponíveis brilham no escuro para pesca noturna as lulas
(mencionar na compra). Preço: € 30,00euros - 12 unidades - quantidade negociável.
Entregues em 24h em todo país - portes incluídos - só paga quando recebe em casa.
Telefone: 910000000 / Email: artigos1988@hotmail.com
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL
c/ 4,70M muito recente - 8.500 euros
Motor Honda a quatro tempos 40 cv; Equipado com chart- plotter Sonda e GPS Raymarine a Côres; Licenças de Rede de Emalhar de 1 Pano de Fundo; Pesca à Linha
Palangre de Fundo; Cana e linha de mão; Piteira; Toneira; Artes de levantar- Rede de
saco com boca fixa. Inclui atrelado praticamente Novo.
Contactar: Paulo 912 547 557

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “CAETANO MARAFONA”, VILA
DO CONDE
Com licenças de pesca e aparelhos. GT 83. 18,5 m
Contactar: 966 706 311/962 759 877

VENDE-SE LANCHA, BARCO, BOTE PESCA LOCAL ”QUIM ROSCAS”, SESIMBRA
Cump. 7,80 da fibramar com ponte fibramar. Licenças covos, alcatruzes, palangre
fundo, redes emalhar. Gps, Sonda, vhf, radar, radio fm (tudo como novo). 2 motores
hidráulicos, guincho, alador pratos, poleia, muitos apetrechos em inox. Dois motores,
1 Yamaha 80hp (100), 1 Yamaha 40hp (60).
Toda a palamenta incluída.
Contactar: AAPCS - Associação de Armadores de Pesca Artesanal Centro e Sul, Sesimbra
Telf 212 280 586 / Fax 219 363 228 / Tel 964 382 464

VENDE-SE EMBARCAÇÃO PESCA COSTEIRA ”SOFIA ODÍLIA”, SESIMBRA
Comp: 9.96m. Arqueação Bruta: 5.00m. Boca: 2.85m. Pontal: 0.92m. Casco: Madeira. Motor : Volvo Penta de 63.38 KW
Licenças de Pesca: Tresmalho de fundo >= 100mm; Palangre de fundo – Espécies
demersais; Toneira; Emalhar de 1 Pano – 80 a 90mm e >=100mm; Eletrónicos:
Sonda, Radar, GPS
Contactar: 969 805 751/212 280 586

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “CARLA PATRÍCIA”, ALBUFEIRA
Comp. fora a fora 6;98; Pontal de sinal: 0,72; Boca sinal: 2,47; Arqueação Bruta:
2,480, Casco: Fibra de vidro – PRFV; Licenças de pesca: armadilhas de gaiola-covos,
pesa a linha, rede emalhar 1 pano, tresmalho de fundo; Motor Propolsor - 50cv ( 820
horas) Yamaha – 37,29 KW. Contacto: 967 315 965

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA PROFISSIONAL, PONTA DELGADA
Comp. 8,98 m; Largura 3,20 m; Pontal 1,60
Equipada com motor de 215 HP; sonda GPS; rádio. Artes: Rede de cerco para isco
vivo, rede de borda. Alador em inox. Tina para isco vivo em fibra. Um motobomba
diesel. Com licenças: aparelhos de linhas e anzóis, cerco para isco vivo, sacadas para
isco vivo, salto e vara.
A embarcação não possui dívida. Valor: 50.000€.
Contacto: 916 844 429

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA “MARTA SOFIA”, PV-250-C, PÓVOA DE VARZIM
Comp. fora a fora 19,52 m; Arqueação Bruta (GT) 46,37
Licenças de pesca: armadilhas: Covos de 30 a 50mm e alcatruzes; pesca à linha
palangre de fundo – espécies demersais; redes de emalhar fundeadas 60 a 79 mm;
redes de tresmalho >= 100 mm. Motor Scania 214,03 KW
Contacto: 963 777 308

VENDE-SE EMBARCAÇÃO PESCA COSTEIRA, NAZARÉ
Pesca Milagrosa - Armador Joaquim Nuno Carlinhos Meca (Nazaré)
Tel. 917 249 675

VENDE-SE EMBARCAÇÃO PESCA LOCAL “Pedra do Leme”, NAZARÉ
“Pedra do Leme” N- 2327-L comprimento f.f. 7.88 m; Licenças Tresmalho, Armadilhas
de gaiola, Alcatruzes Anzol. Contacto 969 750 459
VENDE-SE “PEIXE DE OURO”, VR-529-C (PESCA)
“Peixe de Ouro”, VR-529-C; Ano: 2007; Fibra de Vidro – Motor: Scania (ultima geração), tipo fixo, gasoleo, de 147 CV (homolgados). C.f.f.: 14,98 m; comp. entre
perpend. 13,00 m; pontal: 2,00m; boca sinal: 5,00m; arqueação bruta (GT) 26.70.
2 VHF, 3 GPS, 1 radar. Licenças: covos/alcatruzes/redes emalhar e tresmalho/linha-palangre de fundo. Bom preço. Pagamento negociável.
Contactos: 932378332 / 917215353
VENDE-SEGPS E BALSA
Vende-se GPS plotter Furuno 188. Vende-se balsa p/ 16 pessoas.
Contactar: 966 548 563
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DESPORTIVA
c.f.f. 4,60 m.; boca 1,80 m.; lotação 6 lugares; motor Honda 15 CV – 4 tempos.
Contactar: 914 258 057
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE RECREIO
Embarcação de Recreio, Fibramar; Quarteira. 5,00 m.; motor Yamaha 25.00 HP-4
tempos; com consola central com caixa de comandos da Yamaha; com sonda e GPS,
com Haleron de Inox e luzes de navegação; palamenta completa classe-5. Vistorias em dia. Em muito bom estado. Valor: 4.000,00 €. Contacto: Marco, Quarteira
– 963969222 - minacio.8125@gmail.com – envio de fotografias para os interessados.
VENDO LICENÇA DE REDE DE EMALHAR DE 1 PANO DE FUNDO
Contacto: Paulo 912 547 557

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “MESTRE LADEIRA”, PENICHE
Cump f.f. 9,65 m; Boca sinal 3,75 m; Ponta de sinal 1,50 m. Casco em Fibra. Motor
SISUDIESEL, 70 KW. Artes licenciadas: Pesca à linha (palangre de fundo, cana e linha
de mão); tresmalho, emalhar 1 pano; armadilhas de gaiola e abrigo.
Contactar: 261 411 247 ou 914 201 951

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA “VERA MARINA”, PÓVOA DE VARZIM
Barco de pesca para venda com ou sem artes de pesca. Casco novo, em muito bom
estado. Tem todo o equipamento eletrónico necessário, assim como máquina alar
redes, alador de potes, entre outros mais equipamentos.
Comp. fora a fora 17,50 m. Sinal 14,96 m. Boca de sinal 4,73 m. Ponta de sinal
2,12 m.
Motor do barco marca Caterpillar.
Contacto: 916 374 251

VENDE-SE BARCO DE PESCA LOCAL “NASCIMENTO”, FIBRA, SESIMBRA
Construção na Riamar, de 1996. Motor Volvo penta.
Comp. 8,28 m; Boca 3,36 m; Pontal 1,64 m. 58,93 kW. Arqueação bruta 6,69
Lotação máxima: 6 p. Lotação mínima: 2/3. Com Licenças: Redes de emalhar e enredar tresmalho com malha superior a 100mm; emalhar e enredar redes de emalhar
fundeadas com malha 60-79mm, 80-99mm e superior a 100mm; Linha e anzol palangre fundeado espinhel espécies demersais; Linha e anzóis com linha de mão e cana.
Vistorias, certificados, licenças em dia, barco encalhado para manutenção e pintura
em março de 2020. Sem nada a apontar. Sem artes de pesca. Pronto a trabalhar.
Valor: 29.000€.
Contato: 910 514 535

VENDE-SE MOTOR MARCA CUMMINS, USADO, SESIMBRA
Modelo KTA 19 de 600 CV. Caixa TWIN DISK, modelo MG-516, Ratio. 4.01.1.
Contato: 910 514 535
COMPRO EMBARCAÇÃO DE PESCA ATÉ 9 METROS
Compro embarcação de pesca - de preferência alumínio, para pesca local.
Contacto: José Cunha, Viana do Castelo – 964544990 - salvador_sd@hotmail.com

Este é um serviço gratuito, aberto a todos os marítimos, e a informação disponibilizada é da responsabilidade dos próprios, podendo ser adaptada por questões de espaço.
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